
 
“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 85 (2015), Duminica a 22-a după Rusalii                                        

(Bogatul nemilostiv) 

Evanghelia: Luca 16, 19-31* 
 

Z is-a Domnul pilda aceasta: “Era un om bogat care se îmbrăca în 
porfiră şi în vison, în toate zilele veselindu-se în chip strălucit. Iar 

un sărac, anume Lazăr, zăcea în faţa porţii lui, plin de bube, şi-ar fi 
poftit să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; cu toate 
acestea, înşişi câinii, venind, ei îi lingeau bubele. Şi a murit săracul şi a 
fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. Şi a murit şi bogatul şi a fost 
îngropat.  
    Şi în iad, fiind el în chinuri, îşi ridică ochii şi-l vede de departe pe   
Avraam, şi pe Lazăr în sânul lui. Şi i-a zis, strigând: Părinte Avraam, ai 
milă de mine şi trimite-l pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi   
să-mi răcorească limba, că mă chinuiesc în această văpaie. Dar            
Avraam i-a zis: Fiule, adu-ţi aminte că tu ţi-ai primit pe cele bune în 
viaţa ta, şi Lazăr, de asemenea, pe cele rele; iar acum, aici, el se       
mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi voi 
prăpastie mare s'a întărit, încât cei ce vor să treacă de aici la voi să nu 
poată, nici de acolo să treacă la noi.  
    Şi el a zis: Atunci rogu-te, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, că 
am cinci fraţi; să le dea lor mărturie, ca să nu vină şi ei în acest loc de 
chin. Dar Avraam i-a zis: Îi au pe Moise şi pe profeţi; să asculte de ei. 
Iar el a zis: Nu, părinte Avraam, ci dacă se va duce la ei cineva dintre 
morţi, se vor pocăi. Şi i-a zis: Dacă nu ascultă de Moise şi de profeţi, 
nici dacă ar învia cineva din morţi, tot nu vor crede“. 

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 
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Iubiţii mei, atât Sfânta Scriptură, poruncile Bisericii, cât şi tratatele de morală ne pun 
în faţă toate păcatele de care un creştin trebuie să se ferească. Printre ele se 
numără: minciuna, furtul, hoţia, omorul, lăcomia, invidia, trufia şi foarte, foarte 
multe altele. Există însă un păcat al cărui nume adevărat - după părerea mea - nu-l 
veţi găsi nici în Biblie şi nici în tratatele de morală sau în poruncile Bisericii. Acest 
păcat foarte grav - repet, după părerea mea - se cheamă nesimţire. Este păcatul  
care-l stăpânea pe bogatul care este pomenit în evanghelia de astăzi. I se spune 
bogatul nemilostiv, dar cuvântul biblic îi este dulce în raport cu ceea ce nu era 
colosul acesta, mormanul acesta de carne şi de înbuibare care era bogatul cu 
pricina. (…)  

Ni se spune foarte pe scurt că săracul Lazăr a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui 
Avraam. A murit şi bogatul şi a fost îngropat. De aici începe adevăratul tâlc al 
parabolei. (…) Dar ce se întâmplă dincolo? Condiţiile lor au fost diferite, ca şi în viaţă. 
Numai că a fost invers, bogatul se chinuia în iad, în văpaie, în timp ce săracul Lazăr 
era mângâiat, liniştit, odihnit, fericit în rai. (…) Nu din cauză că fusese bogat era 
pedepsit în iad, ci pentru că fusese nesimţit faţă de semenul său. Fusese lipsit de 
milă. Ori, nemila se pedepseşte, iubiţii mei. Se pedepseşte pentru că este un păcat 
faţă de porunca lui Dumnezeu şi un păcat faţă de datoria pe care tu o ai faţă de om. 
Aş vrea să vă spun că mila are două planuri. Ea este sentiment pe de-o parte şi act 
sau acţiune pe de altă parte. Sentimentul este exprimat prin cuvintele: a-ţi fi milă de 
cineva sau a ţi se face milă de cineva. Pe câtă vreme actul este: a face milă cu cineva. 
Foarte mulţi dintre noi consumă mila sau compasiunea faţă de aproapele sau chiar 
faţă de un animal, doar la nivelul sentimentului. (…) Dar există “a face milă”, adică a 
transforma sentimenul în faptă. Aceasta este fapta bună şi aceasta contează cu 
adevărat, nu atât sentimentul. Şi să vă spun şi de ce, vorbind puţin mai la adânc. 

Sfântul Apostol Pavel împarte pe creştini în special în două categorii: omul psihic şi 
omul duhovnicesc. Omul psihic este acela care se consumă la nivelul sentimentelor - 
mai puternice, mai puţin puternice – şi care nivel este comun tuturor oamenilor. (…) 
De aceea Pavel nu pune preţ prea mare pe omul psihic, deci care trăieşte la nivelul 
psihologicului, ci pe omul duhovnicesc, care trăieşte la nivelul duhului. Duhul este 
acela care intră în legătură cu Duhul lui Dumnezeu şi care rodeşte fapta cea bună.    
V-am spus asta pentru ca să cunoaşteţi mai bine că sentimentul milei,  adică “a-ţi fi milă de 
cineva sau a ţi se face milă de cineva”, ţine de viaţa ta psihică, adică de viaţa ta superficială, 
adică de suprafaţă, pe câtă vreme, “a face milă cu cineva” ţine de duh, ţine de omul 
duhovnicesc din tine. (…)  

E timpul să vă spun, iubiţii mei, că mila este un fruct al iubirii. Porunca supremă atât  

Mila: sentiment sau faptă? 
IPS Bartolomeu Anania 
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în Vechiul, cât şi în Noul Testament este aceea: “Iubeşte pe Domnul Dumnezeul Tău 
din toată inima ta şi din tot cugetul tău, iar pe aroapele tău ca pe tine însuţi.” Aşadar, 
iubirea faţă de aproapele, faţă de orice om, faţă de semenul tău este egală ca 
valoare cu iubirea faţă de Dumnezeu. Spune Domnul Iisus mai departe: “Cel ce 
pretinde că-L iubeşte pe Dumnezeu, dar pe fratele său îl urăşte este un mincinos. Nu 
poţi să iubeşti doar pe Dumnezeu şi să-l urăşti pe omul de lângă tine, care este 
fratele tău prin faptul că şi el a fost făcut tot de Dumnezeu, iar Dumnezeu este 
Părinte şi al tău şi al celui de lângă tine. Aşadar, iubiţii mei, cel care-şi însuşeşte şi-şi 
însumează virtutea iubirii de Dumnezeu şi de aproapele este capabil şi de 
sentimentul milei, dar şi de fapta milostivă, de faptă bună cum se numeşte ea.  

Spune un Sfânt Părinte al Bisericii că scopul unei fapte bune poate să fie de trei 
feluri. Sunt oameni care fac milostenie, deci fapte bune, de frica pedepselor viitoare 
- cum este cazul parabolei de astăzi. Ai în faţă imaginea bogatului nemilostiv, a 
bogatului nesimţit, şi ţi-e teamă să nu păţeşti ca el şi atunci vei face acte de milă. 
Sunt oameni care fac acte de milostenie nădăjduind în răsplăţile viitoare care şi ele 
sunt reale. “Nu vă adunaţi comori pe pământ - spune Mântuitorul –  ci adunaţi-vă 
comori în cer.” Sau îi spune, tot Domnul, unui tânăr bogat: “Vinde-ţi averile şi dă-le 
săracilor şi vei avea comoară în cer.” Ceea ce ai cheltuit cu desăvârşire material, aici 
pe pământ, vei avea spiritual acolo în cer. Adică şi acesta este adevăr. Dar spune acel 
Sfânt Părinte: sunt oameni care nu fac nici de frică şi nici sperând în răsplată, ci de 
dragul binelui, de bucuria de a face bine. Şi fără îndoială că acesta va fi scutit şi de 
suferinţele veşnice şi va fi răsplătit şi cu răsfăţurile veşnice. El, în clipa în care a făcut 
fapta, nu s-a gândit pe sine cum va fi el în viaţa de dincolo, ci s-a gândit la cel din faţa 
lui care este suferind, să-i facă lui un bine, să-i facă o bucurie. 

Iubiţii mei, eu nu cred că este un creştin adevărat care să nu fi simţit sau să nu simtă 
o imensă bucurie atunci când i-a făcut altuia un bine, o bucurie. Fie că este de ordin 
material, fie că este de ordin spiritual. O vorbă, o mângâiere, o mâna pusă pe frunte, 
un gând bun, o scrisoare, o încurajare, mult, de multe ori, face mai mult bine decât o 
bucată de pâine sau decât un ban. Amândouă sunt de folos şi amândouă sunt de 
trebuinţă. (…) 

Iubiţii mei, mila ca act este socotită ca mai puternică decât dreptatea. Atunci la 
judecată dacă se prezintă un om drept în toate faptele lui şi îşi reclamă dreptul la 
mântuire, unul care este mai puţin drept, este mai păcătos, dar care are asupra sa 
fapte de milostenie poate să aibă întâietate în faţa lui Dumnezeu. (…) Orice act de 
milostenie, cât de modest, va fi ţinut în seama lui Dumnezeu, iar omul se va mântui. 
Şi aş încheia, iubiţii mei, cu un citat din Profetul Isaia, marele prorooc al Vechiului 
Testament, şi anume din capitolul 27, versetul 10: “Dacă din inima îi vei da               
pâine celui flămând, şi dacă vei însenina sufletul necăjit, atunci lumina ta va străluci  
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Trezvia de după spovedanie (5) 

Mărturisirea deasă - al cincilea folos al mărturisirii dese 

Al cincilea folos pe care îl pricinuieşte deasa mărturisire este că îi împiedică şi-i înfrâ-
nează pe oameni de la păcat. Fiindcă cel ce se mărturiseşte des, când îşi aminteşte 
că peste puţine zile are să se spovedească, chiar dacă îşi are gândul la păcat, se 
opreşte numaidecât, socotind ruşinea pe care o va simţi când se va mărturisi şi doja-
na pe care o va auzi de la duhovnic. Pentru aceasta a scris şi Sfântul Ioan Scărarul: 
“Nimic nu dă diavolilor şi gândurilor (vinovate) atâta putere asupra noastră, cât fap-
tul de a le lăsa pe acestea nemărturisite, şi să fie hrănite în inimă.” Şi iarăşi: “Sufletul 
care înţelege mărturisirea este oprit ca de un frâu să nu mai păcătuiască, fiindcă pe 
cele nemărturisite le săvârşim fără frică, ca şi cum am fi în întuneric” (Cuvântul IV). 
De aceea, acelaşi sfânt grăieşte pentru fraţii acelei minunate chinovii pe care o înfă-
ţişează, că aveau câte o tăbliţă atârnată de cingătoare, pe care îşi scriau gândurile în 
fiecare zi, şi le spuneau prin spovedanie la acel mare stareţ. 

Aşadar, frate al meu păcătos, aflând de acestea, mergi mai des la sfinţita mărturisire, 
căci cu cât mai des mergi la această baie, cu atât mai spornic te vei curăţa. Nu amâna 
timpul potrivit zicând: “Să fac acest lucru, şi pe urmă merg să mă spovedesc!” - 
fiindcă Dumnezeu, deşi de multe ori Se arată îndelung răbdător, totdeauna soseşte 
la timp. Să nu zici: “Am păcătuit, şi ce mi s-a făcut mie? Că Domnul este îndelung-
răbdător. Că mila şi mânia de la El sunt, şi peste cei păcătoşi se va odihni mânia 
Lui” (Iius Sirah 5, 4-7). Adu-ţi aminte mereu de Samson, care, deşi de trei ori a izbutit 
să-şi rupă legăturile cu care îl legaseră cei de alt neam, a patra oară n-a mai izbutit să 
le rupă şi să scape. “Voi face că mai înainte, şi mă voi scăpa de ei. Dar nu ştia că 
Domnul Se depărtase de el” (Judecători 16, 20). Aşa şi tu, frate, cu toate că o dată, şi 
de două ori şi de trei ori păcătuind şi zăbovind să te îndrepţi şi să te spovedeşti, mai 
târziu, cu mila Domnului te-ai învrednicit să te spovedeşti şi să te îndrepţi, dacă şi a 
patra oară păcătuind amâni vremea potrivită pentru mărturisire, poate că nu te vei 
mai învrednici de ea, ci vei muri nespovedit şi neîndreptat. Care lucru să dea Domnul 
să nu se întâmple niciodată vreunui creştin. 

Sursa: Sfântul Nicodim Aghioritul, Dulce sfătuire, Ed. Credinţa Strămoşească, 2000 

Vitamine duhovniceşti  

în întuneric, iar întunericul tău va fi precum amiaza.” Amin. 

Sursa: IPS Bartolomeu Anania, transcrierea unor frgamente din Predica rostită în 
Duminica a 22-a după Rusalii, 2000 


