
Despre „Duhul grijii De multe”  
şi grija cea de preţ

Preot lect. dr. Mihai Iosu

Atât Mântuitorul Hristos (Mt. cap. 6) cât şi Sfinţii Părinţi, au avut între 
preocupări şi problematica grijilor lumeşti, pe care au înţeles-o şi au tratat-o 
fără celeritate, ci atent şi profund. Remarcile ajunse până la noi denotă că 
subiectul a fost abordat înţelept, necesităţile cotidiene, parte a unui mecanism 
existenţial echilibrat, n-au fost eludate, ci a fost condamnată atitudinea de a 
le împropria peste măsură şi exclusiv. „Omul cuprins de griji, în goana lui 
după averi, vrea să-şi facă viaţa de aici cât mai plăcută şi mai comodă, îşi 
asigură mai mult confort, dar uită de cele spirituale, pierzându-şi astfel ade-
vărata viaţă...Omul care se frământă prea mult pentru cele viitoare, are faţa 
brăzdată de griji, este înspăimântat, tulburat, prin aceasta arătând că nădăjdu-
ieşte mai mult în propriile sale forţe decât în Dumnezeu”. 1

Psalmistul David cuprinde, în conţinutul unei exprimări bine gândite, un 
fapt esenţial care reglează un parcurs de viaţă sănătos şi cu folos şi care-i 
deschide omului demn un orizont de percepţie cu mari binefaceri, înnobilându-i 
inteligenţa prin laurii înţelepciunii: Bogăţia de ar curge, nu vă lipiţi inima de 
ea (Ps. 61,10). „Dacă vezi pe unul din cei foarte bogaţi, nu-i ferici viaţa! Dacă 
ţi-ar curge banii de pretutindeni şi din izvoare îmbelşugate, nu privi cu plăcere 
înmulţirea lor! Bogăţia de ar curge! Minunat este cuvântul! Curgătoare este 
natura bogăţiei. Trece pe lângă cei ce o au mai repede ca torentul. Obişnuieşte 
să treacă de la unul la altul. Mai degrabă poţi ţine apa în mâini decât să-ţi 
păstrezi necontenit averea. Nu te împătimi cu sufletul de ea, ci ia de la bogăţie 
atât cât îţi este de folos! N-o iubi prea mult, nici n-o admira ca pe unul din 
marile bunuri, ci ia-o în slujba ta ca o unealtă” 2. Sfântul Vasile cel Mare, aici, 
are o exprimare elegantă, cu toate că tema ar presupune o atitudine mult mai 
aspră. În alt context, însă, nu va rămâne dator, sfaturile şi îngrijorările sale, 
vor fi puse în frază mai vehement.

În spiritul binelui de căpetenie, al celui dobândit prin nevoinţă şi har, înţe-
lepciunea ar trebui asociată mereu cu noţiunea de bogăţie. Şi ea se acumulează, 

1   Introducerea Pr. Dumitru Stăniloae la cap. „Griji lumeşti înrobitoare”, în Lumina din inimi. 
Spiritualitatea isihastă, în traducerea şi tâlcuirea Părintelui Stăniloae, Ed. Trinitas, Iaşi, 2003, pp. 
408-409.

2   Sfântul Vasile cel Mare, „Omilii la Psalmi, V”, P.S.B., vol. 17, trad., introd., note şi indici de 
Pr. Dumitru Fecioru, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1986, p. 337.



şi ea să se transmită. Şi ea să se constituie în element de moştenire, păstrând 
climatul asanat, mediu cu adevărat bogat şi demn gestionat al existenţei. 
„Înţelepciunea duce pe om la dreapta socoteală (la deosebirea gândurilor)” 3. În 
caz contrar, cel ce agoniseşte şi apoi lasă, devine un fals binefăcător, sursa altor 
derapaje în viaţa celor ce moştenesc. Verbul lasă de mai sus este mai potrivit 
decât dă, dăruieşte. Bogatul clasic şi celebru, căruia i-a rodit ţarina, nu se gân-
deşte la vremurile fără el. Iar când sfârşitul vine inexorabil, el este obligat prin 
legile firii, să părăsească totul. Sfântul Vasile cel Mare, focalizând subiectul şi 
urmările pe descendenţi, atenţionează din nou: „Bagă de seamă ca bogăţia strânsă 
de tine să se prefacă în materie de păcate pentru copiii tăi şi să fi pedepsit de 
două ori: o dată pentru păcatele pe care tu însuţi le-ai săvârşit şi altă dată pentru 
păcatele făcute de alţii. Nu ţi-e, oare, sufletul mai apropiat decât copilul? Nu 
ţi-e, oare, sufletul mai apropiat decât averea? Dă-i deci sufletului în primul loc 
dreptul de întâi născut al moştenirii tale! Dă-i lui bogatele prilejuri pentru dobân-
direa vieţii veşnice! După ce ai făcut acesta, dă şi copiilor tăi mijloace de trai. 
Unii copii, deşi n-au primit de la părinţi averi, totuşi adeseori şi-au făcut averi. 
Dar dacă sufletul e părăsit de tine, de cine va mai fi miluit?  4” Cu toate că obiec-
tivele unei vieţi normale şi corecte ar trebui să fie bine stabilite şi clar exprimate 
şi apoi, cu înţelepciune, urmate, nu de puţine ori, ele sunt alcătuite trunchiat, 
afirmate distorsionat şi împlinite contra productiv. „Cele ce se fac fără dreapta 
socoteală şi fără scop nu numai că nu folosesc la nimic, chiar dacă sunt bune, 
ci vatămă” 5. Un suflet şi un copil, două entităţi care, prin fire, trebuie tratate cu 
mare responsabilitate, cu asumări de riscuri, dar şi cu mari izbânzi. Investiţia 
serioasă şi consistentă în cei doi factori de progres aduce firea umană, dar şi 
viaţa, la nivelul optim dorit de om şi de Dumnezeu pentru om. 

„Am nevoie de bogăţie pentru copiii mei, mi s-ar spune. Pretext cu aparenţă 
de adevăr pentru acoperirea lăcomiei! Puneţi înainte pe copii, pentru a vă 
satisface pofta inimii. Nu aruncaţi vina pe cel nevinovat! Copiii voştri au 
Stăpânul lor, au Îngrijitorul lor. De la Acesta au primit viaţa şi tot de la el 
aşteaptă mijloacele de trai. Oare nu şi pentru cel însurat s-a scris porunca 
aceasta: Dacă vrei să fi desăvârşit, vinde-ţi averile tale şi dă-le săracilor (Mt. 
19,21)? Când cereai Domnului copii, când te rugai să ajungi tată, adăugai oare 
şi aceste cuvinte: Dă-mi copii, ca să nu ascult de cuvintele tale? Dă-mi copii, 
ca să nu ajung în Împărăţia cerurilor? Cine garantează că fiul tău va avea 
gânduri bune, că va întrebuinţa cum trebuie averea ce i-o vei lăsa? 6 Cel ce 

3   Sfinţii Varsanufie şi Ioan, „Scrisori duhovniceşti”, Filocalia , vol. 11, Ed. Episcopiei Romanului 
şi Huşilor, f.l., 1990, p. 272.

4   Sfântul Vasile cel Mare, „Cuvânt la Duminica a XII-a după Rusalii”, trad. de Pr. Dumitru 
Fecioru, M.O., Anul XX, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1968, p. 792.

5   Sfântul Ioan Damaschinul, „Cuvânt minunat şi de suflet folositor”, Filocalia, vol. 4, Sibiu, 
1948, p. 194.

6   Sfântul Vasile cel Mare, „Omilii şi cuvântări, VII”, P.S.B., vol. 17..., p. 418.



urmăreşte scopuri, de pe poziţia celui fără caracter şi fără principii, să nu se 
aştepte la realizări nobile, în prezent şi în perspectivă. Promovând false valori 
şi utilizând ţinte false, va culege roade amare, de prost gust pentru el şi pentru 
generaţii de după el.

La o simplă interpelare, simple chestiuni ar trebui să de-a de gândit. Frica 
zilei de mâine (nu am spus grija) este cea care guvernează şi întunecă. 
Moştenirea stricăcioasă şi păguboasă nu va întârzia în a-şi arăta cadrul degra-
dant şi nefericit.„Spune-mi pentru ce-ţi strângi ţie atâtea poveri de spini? Nu-ţi 
dai seama că laşi copiilor tăi pricini şi prilejuri de păcate? Nu ştii oare că tinerii 
prin ei înşişi alunecă uşor şi sunt înclinaţi spre păcat? Când, însă, mai au şi 
bani, atunci căderea în păcat e şi mai uşoară. După cum dacă pui lemne pe 
foc, focul se aprinde şi mai tare, tot aşa şi tinerii, dacă au pe mâna lor bani, 
cum are focul lemnele, atunci se aprinde aşa de mult cuptorul, încât cuprinde 
tot sufletul tânărului. Când va putea unul ca acesta să fie cuminte? Când va 
fugi de desfrânare? Când se va hotărî să se ostenească pentru virtute sau pentru 
vreo altă faptă duhovnicească? Niciodată!” 7 Subiectul a stârnit dispute de-a 
lungul vremii, cu privire la interesul real al celui stăpânit de patima bogăţiei. 
Pentru cine strânge? Pentru el sau pentru cei de după el? Răspunsurile au fost 
împărţite. Figură dominantă în lumea lui Eu, bogatul, numit mai nou înavuţit 
de carton, în cea mai mare parte a vieţii lui strângătoare, a fost şi a rămas 
tributar egoismului propriu. Acumula pentru el, căuta şi găsea variante de 
sporire a averii pentru el. Într-un astfel de context el a devenit extrem de vul-
nerabil, bineînţeles, fără a realiza această cursă. „În grija de multe, nici pe sine 
însuşi nu se poate vedea cineva. Cum poate să vadă atunci cursele vrăjmaşului?” 8 

Abia la un moment de cumpănă a vieţii sale, a descoperit sau a activat ceea 
ce numim un rost pentru ceilalţi ai săi. Adevărul este că extrem de dificil lăsa 
ceva dintru ale lui, altora, chiar dacă erau dintre ai lui. Ai lui nu erau el. 
Egoismul său se războia cu o formă de generozitate, izvorâtă nu din firea lui 
ci din natura lucrurilor.

„Din ce motiv, omule, bogăţia ţi se pare lucru important? Neîndoielnic 
pentru că-ţi plac ospeţele scumpe, pentru că simţi mulţumire când alţii te 
admiră şi te invidiază, pentru că poţi cu banii tăi să le faci rău duşmanilor şi, 
în fine, pentru că toţi se tem de tine datorită puterii pe care ţi-o dă bogăţia. Din 
aceste patru motive alergi după bani, pentru: plăcere, desfrâu, răzbunare şi 
frică. Alt motiv nu există. Căci, de obicei, bogăţia nu-l face pe om nici mai 
înţelept, nici mai cuminte, nici mai bun sau de oameni iubitor. Bogăţia nu ne 
poate sădi în suflet nicio virtute. Ci, dimpotrivă, dacă află acolo unele virtuţi, 

7   Sfântul Ioan Gură de Aur, „Omilii la Facere, LIX”, P.S.B., vol. 22, trad., introd, indice si note 
de Pr. D. Fecioru, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1989, p. 256.

8   Petru Damaschinul, „Învăţături duhovniceşti”, Filocalia, vol. 5, Ed. Harisma, Bucureşti, 
1995, p. 127.



le dezrădăcinează, pentru a sădi în noi răutăţi corespunzătoare” 9. Cu toate că 
poate părea un mijloc de socializare, prin întruniri şi ospeţe, bogăţia direcţio-
nează pe cel o stăpâneşte, spre izolare. Nota bene, „sufletul care nu s-a izbăvit 
de grijile lumeşti, nu iubeşte nici pe Dumnezeu cu adevărat şi nu dispreţuieşte 
nici pe diavolul cum trebuie. Grija vieţii îi este ca un acoperământ care îl 
împovărează” 10. Într-o lume în care se auto-exilează, cel în cauză, este obligat 
să-şi creeze un nou statut, cu noi norme de vieţuire şi raportare, în realitate, 
sărăcindu-l de bruma de nobleţe pe care o mai putea deţine. Fericiţi cei săraci 
cu duhul, ca acelora este Împărăţia cerurilor (Mt. 5,3). Atât de clară este 
exprimarea scripturistică şi atât de folositoare este împlinirea ei. Destinaţia 
celui ce o merită este dorinţa prioritară a oricărui creştin. Rămâne scopul 
suprem singura opţiune? „Dacă vreun om oarecare, poftitor de aur, ar găsi 
nişte scrieri care arată locul unde se află o comoară, iar acest loc ar pune îna-
intea celui ce o doreşte multă sudoare şi încordare, oare s-ar moleşi acela în 
osteneala lui, poare ar dispreţui el câştigul şi ar socoti mai plăcută ferirea de 
orice oboseală decât bogăţia lui? Nu, dimpotrivă, îşi va chema toţi prietenii...
ca să pună mâna pe comoara ascunsă” 11. 

Un sentiment nobil faţă de avere greu am putea lega şi păstra şi aceasta 
datorită versatilităţii acesteia. O ambiţie fermă şi demnă poate fi pervertită 
uşor printr-o justificare nesigură şi nedemnă. Încă o dată momentul bate per-
spectiva sau mai clar „cămaşa este mai aproape decât haina”. Tot ce se pierde 
este însă esenţial. „Bogăţia este un rob necredincios, care fuge de la domnul 
său. Ar fi bine totuşi dacă numai ar fugi de la stăpânul său, dacă nu l-ar duce 
şi pe el la pieire! În faptă însă ea nu numai că fuge de la stăpânul său, ci ade-
seori şi pe el îl aruncă în nenorocire, făcându-se vânzătorul lui şi vătămându-l 
mai mult tocmai pe acel stăpân care mai tare a iubit-o. Bogăţia este un rob 
necredincios, un ucigaş, un vrăşmaş neîmpăcat, o fiară sălbatică, o beznă 
înfricoşată, prăpăstioasă, o stâncă ascuţită acoperită de valuri, o mare plină de 
furtuni” 12. Metaforele folosite aici nu mai încântă prin priceperea celui ce le-a 
ales, cât răscolesc prin duritatea lor, prin consecinţele pe care le creionează 
sau prin asemănări cu fragmente ale propriei vieţi.

S-a spus că bogăţia înalţă pe om îngustându-i culoarul de acces la obiecti-
vele cu valoare perenă. Dacă am privi existenţa umană ca pe o sferă, am 
constata cum orice spaţiu, mare sau mic, ocupat de bogăţie în interiorul sferei, 
elimină, o virtute, o valoare, un câştig dintre cele pozitive. Cel dominat nu 

9   Sfântul Ioan Gură de Aur, „Problemele vieţii”, în Lumina Sfintelor Scripturi, vol. 1, Antologie 
tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, Ed. Trinitas, Iaşi, 2007, pag. 195.

10   Diadoh al Foticeii, „Cuvântări ascetice”, Filocalia, vol. 1, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune 
al B.O.R., Bucureşti, 2008, p. 411.

11   Sfântul Grigorie de Nyssa, „Opt omilii la Fericiri”, în Comorile pustiei, vol. 31, Ed. Anastasia, 
Bucureşti, 1999, p. 6.

12   Sfântul Ioan Gură de Aur, „Cuvânt la Ziua Sfinţilor patruzeci de Mucenici”, în Comorile 
pustiei, vol. 19, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1997, pp. 63-64.



mai poate ierarhiza corect, atât valorile, cât şi variantele de soluţionare cu 
adevărat sănătoase. Lumina unei bune părţi a vieţii sale va veni de la un gene-
rator alimentat cu energie negativă. „Dacă obişnuieşti să lauzi bogăţia pentru 
cinstea ce-ţi vine din partea ei, socoteşte, omule, cât este mai de folos din 
pricina laudei să fi numit părinte a numeroşi copii, decât să ai mulţime de 
statiri (monedă grecească de aur-n. n.) în pungă. Averile fără să vrei le vei lăsa 
a aici pe pământ, dar râvna pentru faptele bune o vei duce cu tine Stăpânului, 
când întreg norodul, stând în faţa Judecătorului obştesc, hrănitor, binefăcător 
şi cu toate denumirile hărniciei, te va numi” 13. O pendulare excesivă spre „grija 
de multe” îl va situa pe om într-o stare de autism spiritual, spaţiul şi timpul 
fiind în vădită discordanţă cu realitatea. Să nu ignorăm faptul că „Cel ce a 
pregătit dobitoacelor necuvântătoare adăposturi înainte de zidirea lor şi S-a 
îngrijit de cele de trebuinţă ale lor, nu va trece cu vederea zidirea Sa, mai ales 
pe cei ce Îi urmează în simplitate şi fără iscodire. Cel ce în toate închină voia 
sa lui Dumnezeu nu se îngrijeşte niciodată de cele de trebuinţă ale trupului şi 
de lipsurile şi grelele lui pătimiri” 14.

Goana după avuţie produce mutaţii nebănuite şi atrage reacţii dintre cele 
mai „originale”. După cum calea spre infern este pavată cu bune intenţii şi 
resorturile interioare ale celui infestat cu acest „microb”, întărite pe bune 
dorinţe, pot provoca relaţionări bolnăvicioase. „Fugi de aur, ca de un vrăşmaş 
al sufletului, tată al păcatului şi slujitorul diavolului. Nu cumva, vrând să ajuţi 
pe săraci să te faci vinovat şi iubitor de avuţii, iar dacă cineva îţi va aduce bani 
pentru săraci şi de cunoşti cine sunt cei mai lipsiţi, atunci sfătuieşte pe cel care 
a adus banii să se ducă el însuşi să-i dea nevoiaşilor, ca nu cumva primind tu 
banii să-ţi pângăreşti cugetul” 15. 

Anturajul celui bogat, de obicei, este restrâns, nu neapărat numeric, cât din 
punctul de vedere al diversităţii caracterelor. Bogatul, prin definiţie, este însetat 
de putere, cei de lângă el, fiind doar subalterni. Majoritatea dintre ei, datorită 
micimii de caracter, îşi vor alege şi vor promova însuşiri agreate de cel cu ati-
tudini de jupân. Vor fi oameni care vor exploata orice oportunitate de a demonstra 
slugărnicia, sub diferite forme de exprimare şi argumentare. Rar vor fi oameni 
de cuvânt, foarte des, însă, iluştri măsluitori ai sensurilor din cuvinte, pe scurt, 
oameni vicleni. Aceştia dau două pagini din cartea vieţii, ignorând pasajul care 
arată că „ viclenia este prefacerea stării de dreptate, cuget rătăcit, mincinoasă 
cârmuire de sine, cuvinte împletite, închipuire de sine devenită firească şi contară 

13   Sfântul Vasile cel Mare, „Despre iubirea aproapelui”, trad. de Pr. Nic. D. Tănăsescu, G.B., 
Anul XX, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1961, p. 57.

14   Sfântul Isaac Sirul, „Cuvinte despre nevoinţă”. Filocalia, vol. 10, trad., introd. şi note Pr. 
Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1981, p. 457.

15   Sfântul Vasile cel Mare, „Scrisori din timpul episcopatului Epistola 42”, P.S.B., vol. 12, trad., 
introd., note şi indici de Pr. prof. dr. Constantin Corniţescu şi Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, Ed. 
Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1988, p. 193.



smereniei...zâmbetul batjocurii, evlavie prefăcută” 16. Şi pentru cel din frunte, şi 
pentru cei din anturaj, toate acestea până odată. Şi apoi! 

„Cutare este vestit cu mulţimea banilor săi; are în jurul său mulţime de 
linguşitori; suită de prieteni făţarnici, care caută să-i fie pe plac; nenumărate 
rude, dar şi acelea făţarnice; roi de servitori...pe aceştia ăi târăşte după el şi 
când iese din casă şi când se întoarce, ca să stârnească invidia celor ce-l întâl-
nesc. Adaugă acestui bogătaş şi oarecare putere sau dregătorii primite de la 
împăraţi, sau conducere de popoare, sau conducere de oşti...Da, nesuferită este 
frica de aceştia pe care o are poporul de sub mâna lor! Iar după aceea ce-i? 
Într-o singură noapte sau temperatura mare, sau pleurezia, sau pneumonia 
răpeşte pe om, îl duce dintre oameni şi-l dezgoleşte dintr-o dată de toată înşe-
lăciunea care-l înconjura, iar slava lui s-a dovedit a nu fi decât un vis” 17.

Descoperim în viaţa iubirea şi formele ei de manifestare, planurile de cuprin-
dere şi înălţare precum şi scopurile spre care o putem canaliza, după care, 
beneficiind de cunoaşterea şi înrâurirea ei, să ne recunoaştem iubitori. Dacă 
în planul persoanelor, în relaţiile inter-umane, semnificaţia cu care încununăm 
formula de exprimare a iubirii are conţinutul următor: pentru mine nu vei muri 
niciodată  18, în momentul în care direcţionăm expresia spre lumea materială, 
înţelesul ascuns este unul bănuitor. Nu poţi personifica ceva, în acest context, 
pentru că acel ceva nu va putea ajunge niciodată cineva, iar dacă pentru ceva 
ai aceeaşi manifestare sentimentală ca pentru cineva apare o gravă problemă. 
„Iubirea de arginţi este rădăcina tuturor relelor. Întunecă sufletele noastre, ne 
face să nesocotim chiar legile firii, ne scoate din minţi, nu ne lasă să mai ţinem 
seama nici de prietenie, nici de înrudire, de nimic. O dată ce ne-am betegit 
ochii minţii, ne face să mergem în întuneric. Şi ca să vezi bine că e aşa, uită-te 
cât de multe bunătăţi a alungat din sufletul lui Iuda, iubirea de argint. Când a 
intrat în sufletul lui, ea a învăluit cu vălul uitării totul: părtăşia cu Hristos, 
prietenia, împărţirea aceluiaşi trai, învăţătura aceea minunată” 19. Şi chiar dacă 
logica evidenţei a arătat, nu de puţine ori că „începutul iubirii de arginţi e 
motivul milosteniei, capătul ei ultim este ura faţă de săraci. Cât timp adună 
cineva e milostiv, dar când are banii îi strânge în mâini...Iubirea de arginţi este 
şi se numeşte rădăcina tuturor relelor” 20.

Cel ce-şi deposedează semenul de calitatea de merituos al iubirii şi canalizează 
efectele acestui sentiment spre ceva material, ajunge să decadă din calitatea de om 
de caracter, distins prin nobleţe şi vrednic de respect. Pot fi admirate lucruri, dar 

16   Sfântul Ioan Scărarul, Scara, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1992, 
p. 295.

17   Sfântul Vasile cel Mare, „Omilii la Hexaimeron, V”, P.S.B., vol. 17..., p. 121.
18   Definiţie dată inegalabilei mărturisiri: te iubesc, pe care am întâlnit-o la scriitorul şi filozoful 

francez Gabriel Marcel, Le Mystère de l’Être, tome II, Aubier, Paris, 1981, p. 154.
19   Sfântul Ioan Gură de Aur, „Predici la sărbători împărăteşti şi cuvântări de laudă la sfinţi” în 

Lumina Sfintelor Scripturi..., vol. 1, p. 879.
20   Sfântul Ioan Scărarul, op. cit., pp. 251 şi 253.



nu iubite. „Nu există om mai lipsit de omenie ca iubitorul de arginţi. Pe toţi îi 
urăşte, şi pe cei săraci şi pe cei bogaţi; pe săraci de teamă ca nu cumva să-i ceară 
ajutor, pe cei bogaţi de invidie, pentru că nu are banii lor. Nu ştie ce înseamnă 
milostenie, iubire de oameni, compătimire. Este împotriva oricărei încercări de 
ajutor social. Orice lucrare, chiar şi cea mai importantă, dacă nu-i aduce câştig, îl 
lasă indiferent. Din contră, poate face orice ca să-ţi mărească, fie şi cu puţin, 
omenia. Patima lui pentru bani nu-şi găseşte saturare, nu cunoaşte mulţumire. Iar 
această patimă îl cufundă, din ce în ce mai adânc, în păcatul cel cu multe chipuri, 
în diverse răutăţi, în zădărnicia lumii” 21. Cu toate că tendinţa de a avea, cu toate 
zbaterile aferente, compromisuri, chiar fărădelegi, urmăreşte înălţarea celui stăpânit 
de ea, viaţa de zi cu zi arată contrariul. Dacă în cazul regelui Midas acţiunea sa 
palpabilă, transforma totul în aur, la arghirofil totul este nemulţumire, pentru că 
niciodată nu este suficient, este neîmpăcare pentru că este loc de mai mult, este o 
eternă mâhnire, pentru oricând este unul ce are mai mult. Viaţa a demonstrat prea 
des, din păcate, cum lăcomia, ajunsă cauza a multor fărădelegi, a însoţit decăderea 
umană, culminând cu crima. „Un om al lui Dumnezeu a intrat, fiind în călătorie, 
într-o peşteră ca să se odihnească şi, trăgând o piatră pentru a şi-o pune căpătâi, 
sub ea a găsit o comoară. În loc să se bucure, a ieşit şi a luat-o la fugă, strigând: 
Am văzut moartea. Fugiţi! Am văzut moartea. Trei tâlhari din apropiere au auzit 
strigătul şi i-au ieşit în întâmpinare, zicându-i: Unde ai văzut moartea? Poţi să 
ne-o arăţi şi nouă? Omul lui Dumnezeu încerca să-i determine să fugă din acel 
loc şi, fiindcă ei insistau să vadă moartea şi apoi să fugă, el i-a dus în peşteră şi 
le-a arătat comoara. Tâlharii şi-au zâmbit pe sub mustaţă şi i-au zis: Într-adevăr 
este moartea. Fugi cât poţi mai repede şi las-pe noi să-i venim de hac! Omul lui 
Dumnezeu a plecat şi tâlharii s-au bucurat de aşa chilipir. Şi fiindcă până seara 
mai era mult, când aveau să schimbe locul comorii în altă parte, au hotărât ca unul 
să meargă în oraşul cel mai apropiat şi să cumpere de toate, ca să sărbătorească 
descoperirea. Unul a plecat şi doi au rămas să păzească tezaurul. În lipsa celui 
plecat, cei doi rămaşi de pază şi-au zis: Nu este mai bine s-o împărţim în două 
decât în trei? Când se întoarce din oraş cu de-ale gurii, îl omorâm, îl îngropăm 
aici şi nimeni nu va şti vreodată nimic. Hotărârea luată trebuie executată. Cel plecat 
după cumpărături şi-a zis şi el în sine: De ce să împărţim comoara? Dacă unul 
suflă ceva, ne prind jandarmii pe toţi. Dacă o am numai eu, o voi folosi aşa fel ca 
nimeni să nu afle nimic. A cumpărat cele mai alese bucate şi în ele a avut grijă să 
pună o doză de otravă. Revenit la peşteră, cei doi paznici l-au înjunghiat şi l-au 
îngropat; apoi a urmat praznicul festiv, după care trebuiau să-şi împartă averea. 
Au mâncat pe săturate şi au băut din belşug. Au adormit şi nu s-au mai trezit. Nu 
este adevărat că mamona ucide? Nu se întâmplă cele mai multe crime din cauza 
lăcomiei după avere?” 22

21   Sfântul Ioan Gură de Aur, „Problemele vieţii”, în Lumina Sfintelor Scripturi, vol. 1..., p. 890.
22   http://www.predici.cnet.ro/arhive/526/.



O logică a evidenţei arată atât de convingător limitele oricărei preocupări 
omeneşti. Poţi dobândi mult, din punct de vedere material, pecuniar, dar nu 
poţi transfera, acelaşi material sau aceeaşi monedă, în eternitate. Legile firii 
îşi cer tributul. După cum ţi-aşterni, aşa dormi. Este lăsată urmaşilor, în atâtea 
cazuri, bogăţia pământească sub formă de moştenire. Am văzut în condiţii şi 
cu ce consecinţe. Cu toate că derapajul poate părea ireversibil, există totuşi 
alternativă. Una de maximă relevanţă şi cu un câştig maxim. „Aceste pretinse 
bunuri nu pot nici să te scape de moarte, nici să te izbăvească de boală şi nici 
nu pot împiedica bătrâneţea sau orice altceva din cele necesare şi cerute de 
legea naturii. Şi cu toate acestea te mai laşi încă stăpânit de ele! Spune-mi care 
ţi-e câştigul? Beţie, lăcomie în mâncăruri, dezmierdări absurde şi de tot felul, 
toate acestea ne chinuiesc mai rău decât cei mai tirani stăpâni, doar atât câştigăm 
din bogăţie şi altceva nimic, fiindcă nici noi nu vrem să câştigăm altceva, 
pentru că dacă am vrea, am putea moşteni, cu această bogăţie, chiar şi cerul!” 23 

Ca şi alte medii şi lumea celor preocupaţi de avere, este atinsă de paradoxuri. 
„Nu este cel mai bogat cel care are cel mai mult, ci cel care are nevoie de cel 
mai puţin” (Fericitul Augustin) sau „Suferim prea mult pentru puţinul care ne 
lipseşte şi ne bucurăm prea puţin de multul pe care-l avem” (Shakespeare) sau 
„Hotarul oricărei patimi e să nu aibă hotar” 24. Dacă dorim să descoperim şi să 
urmăm adevărul, cel care ne va face cu adevărat liberi (In. 8,32), să ne ori-
entăm pe firul acelei logici, care face din paradox prilej de soluţionare şi nu 
unul specific mişcării centrifuge (de centrifugare). „Cine umblă după avere 
are mereu nevoie de bani. Cel care nu se interesează să dobândească avere are 
mereu ce îi trebuie. Pentru că adevărata avere o dobândeşti nu atunci când te 
îmbogăţeşti, ci atunci când nu vrei să te îmbogăţeşti...Există oameni care răpesc 
de la toţi, după cum există bogaţi care dăruiesc tuturor. Primii se îmbogăţesc 
adunând, ceilalţi se îmbogăţesc dând. Primii seamănă pe pământ, ceilalţi sea-
mănă în cer. Şi cu cât este mai bun cerul faţă de pământ, cu atât mai bună este 
averea celui care strânge în cer faţă de a celui care strânge pe pământ” 25.

Fără a marca existenţa terestră de raportarea inevitabilă la pesimism, nu 
putem eluda din gândurile noastre, abordarea echilibrată şi apoi trăirea în 
consecinţă a vieţii, rezultată din înţelegerea expresiei memento mori. Înţeleptul 
autor biblic, notează inspirat: Ia aminte la moarte şi în veci nu vei mai păcătui, 
(Is. Sirah, 7,38). Să luăm aminte! Să nu fie doar un avertisment, ci o deviză, 
cu care asociindu-se, omul să-şi fundamenteze, să-şi lumineze şi să-şi îndrepte 
viaţa. „Te mândreşti cu bogăţia ta? Te lauzi cu strămoşii? Te făleşti cu patria, 

23   Sfântul Ioan Gură de Aur, „Omilii la Epistola către Filipeni” în Lumina Sfintelor Scripturi, 
vol. 1..., p. 889.

24   Patima are şi ea o sete de infinitate şi chiar un progres la infinit, o sete de infinitate în direcţia 
nimicului la al cărui capăt nu se ajunge niciodată. Tâlcuirea Pr. Stăniloae la Sfântul Ioan Scărarul, 
op. cit., cuv. 29, cap. 9 în Lumina din inimi..., p. 346.

25   Sfântul Ioan Gură de Aur, „Problemele vieţii” în Lumina Sfintelor Scripturi, vol. 1..., p. 170.



cu frumuseţea trupului şi cu cinstea ce ţi-o dau oamenii? Ia aminte la tine 
însuţi, că eşti muritor! Pământ eşti şi în pământ te vei întoarce (Fac. 3,19). 
Priveşte la cei care înaintea ta s-au bucurat de aceeaşi viaţă strălucită! Unde 
sunt cei investiţi cu înalte demnităţii?...Nu sunt toţi pulbere? Nu se reduce 
amintirea vieţii lor la câteva oase? Uită-te în morminte şi deosebeşte, dacă 
poţi, cine e sluga şi cine e stăpânul, cine e săracul şi cine bogatul!” 26 Mesajul 
este de o actualitate uluitoare. Pentru a fi probat nu avem nevoie decât de luare 
aminte. O privire retrospectivă rapidă poate întări până la nivelul de convingere 
certă acest tulburător adevăr. 

Procesul de auto-investigare se poate repeta. Se vor găsi, de fiecare dată, 
noi aspecte vulnerabile, dar şi noi resorturi, care să menţină starea de 
extrospecţie, de observare a fenomenului din afara eului. „Cum se poate vin-
deca rana aceasta? Gândindu-te ce fac din sufletul tău bogăţiile, cât îl întunecă 
sau îl pustiesc, cât îl fac neruşinat sau cât îl urâţesc. Dacă te gândeşti câte rele 
ai săvârşit ca să aduni atâtea averi, cu câte oboseli şi cu câte primejdii îţi 
păstrezi bogăţiile. Nici nu le poţi păstra până la sfârşit, ci tocmai când ai 
înlăturat toate primejdiile, atunci vine moartea şi de multe ori aruncă toate 
bogăţiile tale în mâinile duşmanilor tăi, iar pe tine te duce cu mâinile goale, 
fără să poţi lua ceva, ci numai rănile ce le-ai căpătat din pricina lor” 27. Avem 
nori de mărturii, sume de experienţe dureroase din care putem extrage con-
cluziile dar şi soluţiile fireşti. Lângă sicriul cuiva foarte drag sau lângă mor-
mântul unuia foarte apropiat, adeseori se schimbă filozofia de viaţă la care 
omul „a cotizat” până atunci. Se „primeneşte” doar sau schimbarea se 
consolidează? Perspectiva imediată va răspunde uşor la întrebări.

Am văzut cum setea de avere, îmbogăţirea fără scrupule şi parada, de multe 
ori deşănţată cu această agoniseală, întăresc procesul de dezumanizare a fiinţei 
umane. Aspiraţii în prima fază, toate acestea ajung să fie prilej de demonstraţii, 
care alimentează pe om cu acea energie negativă. Aceasta îl va propulsa, pentru 
că acesta este rostul energiei. Inspirat este numită „un urcuş în jos” 28. Spre ce 
obiective? Cât va dura alimentarea? Cu ce „asociaţi”? „Mândria ia naştere nu 
numai de pe urma bogăţiilor, că oamenii se mândresc, nu numai cu traiul îmbelşugat 
şi cu luxul îmbrăcămintei prilejuit de bogăţie (bogaţii întind mese îmbelşugate şi 
costisitoare peste trebuinţă; se îmbracă cu haine de care nu au nevoie; îşi construiesc 
case măreţe şi le împestriţează cu fel şi fel de podoabe; târăsc după ei mulţime de 
slugi şi cete de nenumăraţi linguşitori), ci se mândresc, peste fire, şi cu dregătoriile 
pe care le au” 29. Exagerarea actului „înălţării pe sine” pentru cel aflat într-o 
dregătorie, oricare ar fi ea, denotă lipsă de caracter precum şi existenţa unor 

26   Sfântul Vasile cel Mare, „Omilii şi cuvântări, III”, P.S.B., vol. 17..., p. 311.
27   Sfântul Ioan Gură de Aur, „Omilii la Matei, LXIII”, P.S.B., vol. 23..., p. 732.
28  Sfântul Grigorie de Nissa, „Viaţa lui Moise” la Makarios Simonopetritul, Triodul explicat, 

Mistagogia timpului liturgic, trad. de diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2008, p. 58.
29   Sfântul Vasile cel Mare, „Omilii şi cuvântări, XX”, P.S.B., vol. 17..., p. 543.



slăbiciuni, periculoase nu prin amploare lor, ci prin faptul că sunt mici, aparent, 
neînsemnate, dar multe, chiar exagerat de multe. „Posturile de conducere şi 
stăpânire peste alţii se fac cel mai adesea prilejuri de mândrie, căci fie posturile 
înalte devin pricină de mândrie, fie mândria împinge spre aceste locuri înalte, fie 
discuţiile despre însemnătatea conducerii, chiar pentru cei ce nu o au, înviorează 
adeseori această boală. Şi ce cuvânt ar mai putea pătrunde în urechile lor câtă 
vreme ele sunt astupate de laudele linguşitorilor?” 30

Punerea în antiteză a sfântului cu omul pământean îi arătă, acestuia din 
urmă, alternativa salvatoare la tentaţia spre slavă. Pentru a o merita trebuie 
absolvită cu brio, şcoala virtuţilor. Oscilaţia, amânarea sau chiar refuzul nu 
reprezintă altceva decât o ratare a accesului la progres şi succes şi o întoarcere 
„pe scut”, în ţărână. „Sfinţii, avându-şi vieţuirea în ceruri şi punându-şi faptele 
lor bune în vistieriile cele veşnice, au slava lor în ceruri; slava oamenilor 
pământeşti, însă, şi a celor care trăiesc după trup, se sălăşluieşte, spune 
Scriptura, în ţărână. Cel care-i slăvit după bogăţia cea pământească, cel care-i 
înconjurat de cinstea cea de scurtă durată dată de oameni, şi cel care se încrede 
în însuşirile lui omeneşti şi are slava lui în el însuşi, nu-i urcat în ceruri, ci 
rămâne în ţărână” 31. Omul ca şi sau chiar prin opţiunile sale întreţine, ca actual, 
termenul efemer. În istoria omului şi a umanităţii avem perioade de creştere 
şi descreştere, găsim epoci de mărire respectiv, de decădere, vremelnicia fiind 
spectrul sub care viază. Ca şi în faţa unei instanţe terestre, unde nu orice apărare 
este de folos, şi în faţa judecăţii divine, nu orice argumentaţie este salvatoare. 
Cel bogat şi mândru, „care în cele rele era iscusit, a trebuit să vadă aroganţa 
umilită, slava lui a plecat de la dânsul, strălucirea i-a fost ştearsă, puterea lui 
a căzut la pământ, cu lovitura pe care voia să o dea a fost el însuşi lovit” 32.

Aflat mereu sub povara timpului, omul tuturor zilelor (generalizarea extremă 
este evitată), amână încă să-şi stabilească un program precis şi clar, imediat 
după ceasul al unsprezecelea. Dacă până în momentul respectiv, vremea era 
mai mult trăită decât valorificată (răscumpăraţi vremea căci zilele rele sunt) 
(Ef. 5,16), erau rătăciri şi derapaje, borna de la ceasul amintit, conectată şi la 
un semnal de alarmă, definea opţiunea pentru viitor. Şi aici este vorba despre 
claritatea dată de cele de-a stânga sau de-a dreapta (Mt. 25,33), de împărăţia 
luminii sau a întunericului, de Dumnezeu sau de mamona (Mt. 6,24). „Nu-ţi 
vii în simţuri? N-ai înaintea ochilor judecata lui Hristos? Ce vei răspunde când 
cei nedreptăţiţi vor sta în jurul tău şi vor striga împotriva ta? Ce vei face? Ce 
apărători vei tocmi? Ce martori vei aduce? Cum vei convinge pe Judecătorul 
care nu se poate înşela? Nu poţi întrebuinţa acolo cuvinte frumoase, ca să poată 
acoperi adevărul. Acolo nu te mai însoţesc linguşitorii, nici banii, nici mândria 

30   Sfântul Grigorie de Nyssa, op. cit., p. 16.
31   Sfântul Vasile cel Mare, „Omilii la Psalmi, Psalmul VII”, P.S.B., vol. 17..., p. 196.
32   Sfântul Afraat Persanul, „Îndrumări duhovniceşti”, în Comorile pustiei, vol. 22, Ed. Anastasia, 

Bucureşti, 1998, p. 78.



funcţiei tale! Eşti fără prieteni, fără ajutoare, fără sprijin, fără apărare. Rămâi 
ruşinat, trist, abătut, singur, fără nicio îndrăzneală. Oriunde ţi-ai întoarce ochii, 
n-ai să vezi decât mărturiile învederate ale răutăţilor tale...Mulţimea faptelor 
tale rele te va înconjura. După cum umbra merge după trup, tot aşa şi păcatele 
merg după suflet şi înfăţişează lămurit faptele” 33.

De grija zilei de mâine trebuie să ataşăm, cotidian, îngrijirea sufletului, valoare 
mai preţuită decât toată lumea (Mc. 8, 36-37), cea care asigură atât identitate creştină 
responsabilă cât şi stabilitate. Infestaţi cu microbii patimilor, sub povara vremilor, 
să ne consultăm cu cei îmbunătăţiţi, care din bogăţie şi-au făcut rob, şi care pot 
împărtăşi, din experienţă, marele avantaj şi câştigul nealterat care-i reprezintă. Privirea 
la aceşti mai mari ai noştri nu ne va deranja, nici umili, ci ne va înnobila prin starea 
de ascultători şi împlinitori şi apoi de continuatori prin imitatio Christi. Astfel „duhul 
grijii de multe” nu va prevala, nu va rezista, nu-l va defini pe om, dezonorându-l. 
Nici el şi nici „asociaţii” lui prezentaţi cu atâta acurateţe de Sfântul Efrem Sirul în 
rugăciunea ce-i poartă numele. Purtarea de grijă, în schimb, va oferi garanţia 
cunoaşterii onestei ţintei existenţiale, a rolului şi rostului creştinului -„chipul slavei 
celei negrăite”- fiinţa noastră rămânând „participantă permanentă la divin, la lumina 
dumnezeiască, chiar dacă nu o mai vede destul de clar” 34.

Între cele două obiective, duhul grijii de multe sau „duhul risipei în afara 
ta” 35 şi purtarea de grijă sau tendinţa de „împăcare continuă cu noi înşine şi cu 
Dumnezeu” 36, balanţa trebuie echilibrată de virtutea înţelepciunii, cea care dă 
valoare şi vigoare alegerii. Folosindu-se de punerea în cumpănă a unor extreme 
ale vieţii cotidiene, toate întâlnite sau care urmează a fi trăite, Sfântul Grigorie 
de Nazianz ne îndeamnă la a medita cu înţelepciune şi dreaptă socoteală: „Nu-i 
departe sorocul, nici bătrâneţile cele mai de pe urmă! Dar mai bună-i cărunteţea 
înţeleaptă decât tinereţea fără învăţătură. Mai bună-i zăbovirea cu cap, decât 
graba necugetată. Mai bună-i domnia de câţiva ani, decât tirania îndelungată. 
După cum mai bun e un petec de pământ decât o moşie mare dobândită cu 
necinste şi jaf, după cum mai bun e puţin aur decât o grămadă mare de plumb, 
după cum mai bună e puţină lumină decât mult întuneric” 37. O învăţătură 
exprimată atât de simplu şi de o profunzime încântătoare, sfaturi atât de clare, 
care, ignorate fiind, pot atrage însă consecinţe devastatoare. Acum şi 
pururea...!

33   Sfântul Vasile cel Mare, „Omilii şi cuvântări, VII”, P.S.B., vol. 17..., pp. 416-417.
34   Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, Ed. Institutului Biblic 

şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1978, p. 393.
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36   Idem, Cuvinte la zile mari, Sibiu, 1989, p. 83.
37   Sfântul Grigorie de Nazianz, „Cuvânt de apărare pentru fuga în Pont după ce a fost hirotonit 
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