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Porunca milosteniei nu a fost
data numai pentru cei bogati, ci si
pentru cei care au putin, ba chiar si
pentru cei care abia reusesc sa-si
castige painea cea de toate zilele.
Pentru ca nimeni nu este atat de
sarac, încat sa nu aiba cei doi bani ai
vaduvei din Evanghelie (Marcu 12,
42). Celui care da ceva din putinul
pe care îl are, se poate sa i se
socoteasca mai mult decat celor
care dau mult, din multele lor
bogatii. Valoarea milosteniei nu
depinde de cat dam, ci de gandul cu
care dam. De aceea, nu trebuie sa ne
uitam la vaduva, care a dat numai
doi bani, ci la faptul ca desi nu i-a
mai ramas nici un ban, nu i-a parut
rau pentru jertfa ei. În felul acesta,
ea si-a dat toata averea. Pentru a
face milostenie, nu avem nevoie de
bani, ci de bunavointa. Atunci cand

avem bunavointa, nu conteaza ca
suntem saraci. Îar cand ne lipseste
bunavointa, nu ne ajuta cu nimic
faptul ca suntem bogati.
Unii spun: «Nu pot sa fac
milostenie. Am multi copii si vreau
sa le las lor averea». Daca-i asa,
atunci vrei sa-ti lasi copiii saraci.
Pentru ca daca dai tot ce ai copiilor
tai, este sigur ca nu vor folosi cum
trebuie sau vor împrastia ce au
primit. Pe cand daca Îl faci si pe
Domnul mostenitorul tau, atunci le
lasi copiilor comoara nestricata.
Vrei, asadar, ca fiii tai sa fie bogati?
Atunci lasa-le ca mostenire
bunavointa lui Dumnezeu. Caci El,
daca te vede ca esti milostiv fata de
semenul tau, va deschide pentru
copiii pe care îi lasi în urma
comorile Sale nesfarsite.
Vrei sa te iubeasca Dumnezeu?
Atunci
fa-L
datornicul
tau,
împrumutandu-Î cele ce dai
saracilor. Nu încredinta oamenilor
pazirea si înmultirea banilor tai.
Hristos este gata nu numai sa îi
primeasca si sa îi pastreze, dar si
sa-i înmulteasca si sa ti-i întoarca
înapoi cu dobanda multa. Din
mainile Sale nimeni nu poate fura,
pe cand daca sunt în mainile
oamenilor, pot oricand sa se piarda.
Asadar, da-Î Lui banii, ca sa ti-i
înapoieze atunci cand nu vor mai
exista bogati si saraci, puternici si
slabi, camatari si datornici. Da banii
lui Hristos, pentru ca sunt ai Lui, nu
ai tai. Da banii lui Hristos, caci mai
fericit este a da decat a lua (Fapte

20, 35). «Am dat», poate ca vei
spune tu. Dar sa nu încetezi
nicicand sa dai chiar si putin celor
care nu au deloc. Chiar daca ai da
foarte multi bani, nu înceta sa faci
milostenie, atata timp cat vor exista
oameni saraci.
Stii cand milostenia este
adevarata si placuta lui Dumnezeu?
Cand o faci cu blandete, nu cu
asprime; cand o faci cu inima
deschisa, nu bombanind în sinea ta;
cand nu îti pare rau ca dai, ci te
bucuri, caci Dumnezeu iubeste pe
cel care da cu voie buna (ÎÎ
Corinteni 9, 7). Si de ce ti-ar parea
rau sa ajuti un om nenorocit?
Pentru ca se împutineaza banii tai?
Daca gandesti astfel, atunci nu mai
face milostenie deloc! Daca nu crezi
ca banii pe care îi dai se înmultesc
în cer, asa cum am spus mai înainte,
nu mai face niciodata milostenie.
Ceri, poate, rasplata în aceasta
viata? Daca astfel ar sta lucrurile,
milostenia ar fi un comert, nu o
dovada de dragoste si de mila.
Desigur, adesea, Dumnezeu îi
rasplateste pe pamant pe cei care
fac milostenii. Dar tu sa nu ceri
astfel de rasplata, pentru ca
împutinezi comoara ta cereasca.
În Faptele Apostolilor ni se
povesteste un fapt graitor legat de
milostenia crestina. Într-o zi, la ora
trei dupa-amiaza, Sfintii Apostoli
Petru si Îoan au urcat împreuna la
templu ca sa se roage. La poarta
templului sedea un schiop din
nastere, care cersea. Cum s-au

apropiat Apostolii, omul acela i-a
rugat sa-l miluiasca. Atunci, Petru
i-a spus: „Priveşte la noi”. Bietul olog
îi privea cu atentie. Dupa felul cum
aratau cei doi, se vedea limpede ca
erau saraci. Si atunci, ce au facut ei?
Credeti ca l-au lasat pe omul acela
nemiluit? Nu. Î-au dat ceva fara
asemanare mai de pret decat banii,
caci Petru i-a spus: „Argint şi aur nu
am; dar ce am, aceea îţi dau. În
numele
lui
Iisus
Hristos
Nazarineanul, scoală-te şi umblă!” Si
luandu-l de mana dreapta, l-a
ridicat. Atunci, ologul a stat în
picioare si a început sa mearga
(Fapte 3, 1-8).
Vezi, asadar, ca cel care este
sarac de bani, poate oferi alte
daruri. Si noi, daca nu avem bani, sa
dam saracilor dragoste, mangaiere,
rugaciune si ce se mai afla în inima
noastra milostiva. Pentru ca si
aceasta tot milostenie se cheama.
Vezi cata bunatate aveau Apostolii
în inima lor? Î-au spus celui olog:
„Priveşte la noi”, nu l-au înjurat, nu
au ras de el si nu l-au împins, asa
cum faci tu de multe ori cu saracii
care se apropie de tine, judecandu-i
ca sunt lenesi si vicleni. Si chiar
daca ar fi lenesi si vicleni, asa te
învata Evanghelia sa faci? Nu, ci îti
cere sa-l ajuti pe cel sarac, sa-l
mangai pe cel îndurerat, sa ai grija
de bolnav, sa-l cercetezi pe cel
întemnitat, sa îl ridici pe cel cazut.
Si nu cerceta faptele sau viata celui
care îti cere milostenie. Chiar ucigas
de ar fi sau hot sau înselator, nu uita

ca mai presus de orice este om,
facut de Dumnezeu dupa chipul
Sau. Nu ti se pare ca macar pentru
aceasta merita niste bani si o bucata
de paine? Ce fel de om esti tu sa
cercetezi întreaga sa viata pentru
un banut pe care vrei sa i-l dai?
Domnul
arata
fata
de
el
îndelunga-rabdare si întelegere. Tu
de ce nu te porti cu el cu dragoste
frateasca, asa dupa cum esti dator
sa faci? Viata si faptele sale Îl
privesc numai pe Dumnezeu, Care
este Judecatorul tuturor. Tu, atunci
cand vezi un om suferind, sa nu te
gandesti la nimic altceva. Sa îl ajuti
degraba în numele lui Hristos si de
dragul Sau. Altfel, nici El, atunci
cand Îi vei cere sa te izbaveasca din
vreo nenorocire prin care treci, nu
îti va raspunde.
Îata ce spune Solomon: «Cine îşi
astupă urechea la strigătul celui
sărman şi el, când va striga, nu i se
va răspunde» (Pildele 21, 13). De
aceea, sa fim milostivi cu fratii
nostri, ca sa fie si Dumnezeu
milostiv cu noi. Milostenia este cea
mai mare si cea mai bineplacuta lui
Dumnezeu jertfa. De aceea, si
Apostolul ne sfatuieste: „Facerea de
bine şi întrajutorarea nu le daţi
uitării; căci astfel de jertfe sunt bine
plăcute lui Dumnezeu” (Ev. 13, 16).
Sursa: Sfântul Ioan Gură de Aur,
Problemele vieții, Editura Egumenița, 2007

Durerea, supararea, agonia,
tragedia
sufleteasca
sunt
consecintele caderii omului, care se
datoreaza
egoismului
lui.
Înfumurarile ego-ului nasc în suflet
mahnirea, în timp ce starea lui
fiziologica este bucuria, fiindca
Dumnezeu este pace, iar sufletul
este o insuflare a lui Dumnezeu, a
fost creat de El, si se îndreapta spre
El, prin urmare mahnirea este
straina si nejustificata în viata
omeneasca.
Si, cu toate acestea, astazi nu
mai gasesti un om bucuros, ceea ce
înseamna ca nu mai gasesti nici un
om echilibrat, fiziologic linistit.
Mahnirea, supararea, amaraciunea
este o boala înfricosatoare care
biciuieste lumea, poate cel mai
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mare chin al omenirii, cea mai mare
drama. Nu este numai începutul
osandei, ci trairea osandei înca din
viata aceasta.
Lipsa bucuriei înseamna lipsa
lui Dumnezeu, în timp ce bucuria
este dovada prezentei Lui. Daca
cineva este om lumesc si se
desfateaza de cele vremelnice, se
bucura de placeri, de cele
trecatoare si desarte, acesta poate
are o oarecare placere, oarecare
multumire, dar în realitate daca
cineva ia aminte, va vedea ca în
viata lui exista necaz si stramtorare,
cum spune Scriptura: „necaz şi
strâmtorare peste tot sufletul
omului care săvârşeşte răul”.
Nu este cu putinta sa existe
bucurie acolo unde este calcarea
poruncii lui Dumnezeu, dupa cum
este cu neputinta sa existe
mahniciune în aplicarea legii lui
Dumnezeu.
Sursa: Arhimandrit Emilianos
Simonopetritul, Despre Dumnezeu.
Rațiunea simțirii, Ed. Indiktos, Atena, 2004
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