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„Să vă iubiţi unul pe altul! Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi 
să vă iubiţi unul pe altul!” (Ioan 13, 34) 

VIAŢA CREŞTINĂ 

foarte important lucrul acesta, ca cineva să-şi supună mintea 
lui Dumnezeu. Vă spuneam cândva într-un context oarecare, 
că Părintele Arsenie (Boca) zicea că „noi avem mintea care 

discută cu Dumnezeu, în loc să se supună fără discuţie”. La pes-
cuirea minunată, aşa cum o istoriseşte Sfântul Evanghelist Luca, 
pentru că în cuprinsul ei constatăm o atitudine a Sfântului Apostol 
Petru în care se vede supunere cu mintea faţă de Mântuitorul nos-
tru Iisus Hristos, de fapt e începutul uceniciei Sfântului Apostol 
Petru. Cum? Se spune în Sfânta Evanghelie de la Luca, citim aceasta 
în capitolul al cincilea, că Simon şi cu Andrei şi cu cei împreună cu 
dânşii îşi spălau mrejele, gata să meargă spre casă, după o noapte în 
care n-au pescuit nimic. Şi Domnul Hristos a zis, după ce i-a învăţat 
pe oamenii adunaţi în jurul Lui pe ţărmul mării, după ce i-a învăţat din 
barca lui Simon, a zis: „Mână la larg şi aruncaţi mrejile spre pescuire”; 
şi Petru a zis atunci: „Doamne ne-am trudit şi nu am prins nimic, dar 
pentru cuvântul Tău arunc mreaja în mare” (Luca 5, 4-5). Sfântul 
Apostol Petru s-a supus atunci cu mintea lui Dumnezeu fără discuţie. 
 
Cine se supune cu mintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, acela-i 
totdeauna biruitor. Nu se poate să nu vadă minuni în viaţa lui când se 
supune cu mintea, în înţelesul acesta că, de pildă, Domnul Hristos 

spune să iertăm şi nu ne-ar conveni să iertăm, dar ne silim să iertăm, e 
o supunere cu mintea şi vedem minunea liniştirii sufletului şi o mare 
bucurie pentru noi. 
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Arhimandritul Teofil Părăian 

na din cititoarele noastre ne-a rugat 
să scriem un articol despre sărăcie 
şi ispitele tinerilor care au posibilităţi 

materiale reduse. N-am crescut într-o familie 
săracă dar nici într-una bogată. Părinţii mei 
au fost şi sunt oameni de rând, cu venituri 
medii şi s-au chinuit să facă totul în viaţă cu 
salariile lor de angajaţi la Combinatul Side-
rurgic din Galaţi. Nu am experienţa lipsurilor 
materiale de strictă necesitate dar am experi-
enţa unui trai decent, nu de puține ori 
presărată cu datorii și greutăţi. 
     Trăind în comunism părinţii mei n-au fost 
ancoraţi în viaţa Bisericii şi din acest motiv nu 
aveau conştiinţa modelului suprem de demni-
tate umană, Iisus Hristos. Totuşi, provenind 
din mediul rural erau conştienţi că omul 
trebuie să-şi câştige demnitatea prin muncă, 
hărnicie, onestitate, bună înţelegere şi 
devotament faţă de familie şi locul de muncă. 

Din experienţa vieţii mele, pot spune că ma-
joritatea oamenilor nu judecă şi discreditează 
pe cei săraci ci pe cei cu fapte de ruşine: pe 
beţivi, pe hoţi, pe desfrânaţi, pe corupţi, pe 
ucigaşi, pe toţi cei imorali care prin acţiunile 
lor creează suferinţă în jur. 
     Aşa se face că şi-n societăţile secularizate, 
unde oamenii au pierdut relaţia cu Dumnezeu, 
şi acolo omul este discreditat pentru fapte 
de ruşine, nu pentru sărăcia lui. Sărăcia 
poate fi înfierată atunci când este o con-
secinţă a lenei, dar dacă e o stare de fapt 
datorată condiţiilor care nu ţin de voia ta (foa-
mete, secetă, catastrofe naturale, criză eco-
nomică, etc.) atunci e de înţeles. 
     Haideţi să vorbim puţin despre cum vede 
Dumnezeu această stare de sărăcie a oa-
menilor. În primul rând trebuie să precizăm 
că sărăcia unei părţi din populaţia globului 
pământesc e cauzată de zgârcenia şi lăcomia 

celorlalţi. Este destulă mâncare pe acest pă-
mânt. Noi europenii avem un coş zilnic de 
mâncare, de câteva ori mai scump decât masa 
umilă a unei persoane din Africa. De aseme-
nea sunt destule haine pe pământ pentru toţi... 
Sunt aşa de multe hainele aruncate de euro-
peni şi americani la gunoi încât cred că ar fi de 
ajuns să îmbrace toţi oamenii goi din întreaga 
lume. Astfel, sărăcia e doar un aspect nega-
tiv al relaţiei dintre oameni pe acest pământ 
şi nicidecum o problemă de resurse. 
Dumnezeu a zis „creşteţi şi înmulţiţi-vă şi 
umpleţi pământul şi supuneţi-l” fără să pună 
limită creşterii noastre. El este gazda, El se 
ocupă de ce va pune la dispoziție invitaţilor, şi 
nu noi. 
     Astfel, sărăcia este o consecinţă a căde-
rii omului în păcat.  
 

(continuare în pagina 2) 

Claudiu Balan 
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fânta Muceniță Tecla este prima femeie marti-
ră pentru Hristos. În Sinaxarele Bisericii este 
socotită întocmai cu Apostolii. Sfânta Tecla s-a 

născut în cetatea Iconiu, din părinți păgâni. S-a logodit 
cu Tamir, un tânăr de neam bun, în timpul în care la 
Iconiu sosise Sfântul Apostol Pavel, împreună cu 
Varnava, că să predice Evanghelia. Ascultând timp de 
trei zile și trei nopți cuvântările acestuia, Tecla s-a con-
vertit la creștinism și s-a hotărât să ducă o viață de 
feciorie.  
     Mama sa, auzind că nu mai dorește să se căsăto-
rească, a bătut-o, a torturat-o și a înfometat-o. Pentru 
că nici după aceste chinuri nu a făcut-o să lepede cre-
dința în Hristos, mama sa a dat-o pe mâna judecătoru-

lui cetății și a cerut să o ardă în foc, invocând că ea 
nu este fiica ei, ci este „ramură uscată și blestemată 
odraslă”. A fost aruncată în foc, dar a ieșit nevătă-
mată.  
     Sfânta Tecla l-a urmat pe Pavel la Antiohia, iar 
aici un tânăr și-a dorit-o soție. Pentru că a fost refu-
zat, acesta a acuzat-o în fața conducătorului cetății 
că este creștină. A fost aruncată la fiare, dar anima-
lele nu s-au atins de trupul acesteia. Primind binecu-
vântarea Sfântului Apostol Pavel, s-a retras într-un 
loc pustiu, la Maloula, oraș situat la 70 km vest de 
Damasc, în Siria. Vracii din Maloula i-au ridicat pe 
localnici împotriva ei. Dorind să scape de răutatea 
acestora, Tecla s-a rugat și în urma rugăciunilor ei, 
stânca s-a despicat și i-a devenit mormânt. Biserica 
Ortodoxă o pomeneşte în ziua de 24 septembrie. 

 
(continuare din pagina 2) 
 
Sărăcia apare în multe situaţii: din cauza 
patimilor, din cauza despărţirilor şi certurilor 
în familie şi în conflictele de muncă, din cau-
za orgoliilor prea mari, din cauza lenei, dar 
care toate își au izvorul în depărtarea omului 
de Dumnezeu. 
     Spune psalmistul David că „tânăr am fost, 
acum sunt, iată, bătrân şi nu l-am văzut pe 
cel drept părăsit, şi nici seminţia lui cerşind 
pâine” (Psalm 36, 25). Omul apropiat de 
Dumnezeu, omul credincios şi harnic, cu 
viaţă curată, nu rămâne niciodată fără cele 
necesare vieţii, Dumnezeu mereu purtându-i 
de grijă şi binecuvântându-l cu atâtea bună-
tăţi materiale şi sufleteşti. Eu personal sunt 
convins că omul care cere în rugăciune zilnic 
pâinea cea de toate zilele o şi primeşte, ba 
chiar din belşug. Am auzit spunându-se că 
sunt familii cu mulţi copii care, deşi sunt 
credincioşi mor de foame. Nu este de ajuns 
să frecventezi Biserics ci trebuie să te lepezi 
şi de patimi. Poate sărăcia lor e un semnal 
de alarmă pentru starea lor sufletească. În 
Vechiul Testament Avraam, Iosif, David, 
Solomon, Iov şi alţii, au primit bunăstarea lor 
ca urmare a stării lor de curăţie. Erau oameni 
drepţi înaintea lui Dumnezeu şi bogăţia era o 
binecuvântare a Lui revărsată din belşug. 
 

Bogăţia şi sărăcia sunt temporare 
 
Totuşi, chiar dacă sărăcia este o consecinţă 
a păcatelor noastre, Dumnezeu în înţelep-
ciunea Lui se foloseşte de sărăcie şi de 
bogăţie pentru a ne mântui pe toţi. Bogaţii 
se mântuiesc prin milostenie şi nelipirea 
sufletului de bani iar săracii prin recu-
noştinţa şi rugăciuni aduse lui Dumnezeu 
pentru binefăcătorii lor. 
     Dar și bogăţia şi sărăcia sunt temporare, 
pentru că în Împărăţia Cerurilor intrăm doar 
cu noi înşine şi cu felul în care experienţa 
vieţii ne-a schimbat, aşa cum actorii dintr-o 
piesă de teatru când ies de pe scenă rămân 
doar cu prestaţia lor, dezbrăcându-şi cos-
tumele de regi sau ţărani. 
     În Împărăţia Cerurilor rămân doar faptele 

noastre şi iubirea pe care am dobândit-o 
trăind printre oameni. Cele materiale au fost 
doar o recuzită pentru a ne ajuta să ne jucăm 
rolul pe scena mântuirii acestei lumi şi ni-
cidecum un scop în sine. Aşa cum actorii nu 
pleacă acasă cu costumele, la fel nici noi nu 
putem intra în Împărăţia Cerurilor cu bogăţiile 
sau lipsurile noastre. 
     Ba mai mult, Hristos Domnul ne înde-
amnă să ne lepădăm de cele materiale încă 
de aici, dacă voim să fim desăvârșiți: „Vinde 
tot ce ai şi împarte-le săracilor şi vei avea 
comoară în cer; şi vino, urmează-Mi Mie”, bine 
ştiind că ne legăm uşor sufletul de cele mate-
riale. În monahism sărăcia e un vot esenţial 
pe drumul mântuirii iar sfinţii părinţi vorbesc 
de sărăcie ca de o stare la care trebuie să 
ajungem toţi, lepădând cu totul cele ale lumii. 
     Aşa se face că în perspectiva lui 
Dumnezeu şi bogăţia poate fi o binecuvântare 
şi te poate apropia de Împărăţia Cerurilor, dar 
asta cu anevoie şi doar cu ajutorul Lui. Iar 
sărăcia de bunăvoie este o premiză a stării 
omului desăvârşit. 
 
Nu sărăcia e povară şi ruşine ci lenea,  

zgârcenia şi tot păcatul 
 

În consecinţă tinerii săraci nu ar trebui să se 
simtă împovăraţi de sărăcia lor, bine ştiind că 

e o stare la care suntem cu toţii chemaţi. Cei 
care deja sunt săraci au un mare avantaj în 
faţa celorlalţi pe drumul mânturii, dar asta doar 
dacă-şi asumă sărăcia ca pe o cruce şi o 
suferinţă prin care te poţi mântui. 
     Nu este bogat cel ce are cât mai multe ci 
acela care are nevoie de cât mai puţine. Deci 
un tânăr sărac care învaţă să trăiască având 
resurse puţine va fi mai fericit decât un bogat 
care vrea tot mai mult. 
     Nu sărăcia e povară şi ruşine ci lenea, 
zgârcenia şi tot păcatul. Tinerii săraci pot 
căpăta respectul semenilor lor prin credinţa în 
Dumnezeu, prin bună cuviinţă, prin blândeţe, 
prin hărnicie şi prin toate faptele bune. Un 
astfel de om va fi repede observat de cei din 
jurul lui şi va fi luat ca om de încredere, va 
primi responsbilități, şi uşor uşor eforturile lui 
vor fi răsplătite din belşug şi nu va mai trăi în 
lipsuri. 
     Omul credincios, atent mereu să nu 
păcătuiască, chiar sărac de ar fi, e un om 
demn, vrednic de aprecierea Lui Dumnezeu şi 
a semenilor săi. 
     Sunt multe de spus despre sărăcie, sunt 
multe situaţii care pot fi date sub titlu de ex-
cepţie dar esenţial este să reţinem un lucru: 
omul care şi-L ia ca model de viaţă pe Hristos 
rezolvă orice problemă din viaţa lui. 

(Sursa: ortodoxiatinerilor.ro) 


