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 Succesul lumesc, amagire sau implinire? 

Zis-a Domnul pilda aceasta: Unui om bogat i-a rodit 
din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi 
face, că n-am unde să adun roadele mele? Şi a zis: 
Aceasta voi face: Voi strica hambarele mele şi mai 
mari le voi zidi şi voi strânge acolo toate roadele mele 
şi bunătăţile mele; şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai 
multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, 
mănâncă, bea, veseleşte-te. Însă Dumnezeu i-a zis: 
Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul 
tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se 
întâmplă cu cel ce-şi adună comori pentru sine însuşi 
şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.( Luca XII, 16-21)  

Inceput neasteptat de parabola! Unui om, deja bogat, Dumnezeu ii da si mai mult, si inca din 
belsug, chiar daca omul nu avea nevoie de-atat. Insusi Dumnezeu pare a-i fi complice la 
inavutirea lui peste noapte. Creatorul si Proprietarul tarinei e insusi Dumnezeu care-i ofera 
omului atat roadele tarinei, cat si calitatea de con-lucrator si co-proprietar cu El. Avand in 
vedere productia rezultata, omul din parabola devenise, ceea ce azi s-ar numi, un antreprenor 
de succes. Insa succesul si recolta din belsug, in loc sa fie prilej de multumire adusa lui 
Dumnezeu si de sansa pentru a oferi altora dragoste, asa cum el o primise din abundenta de la 
Dumnezeu, il imbata atat de tare incat incepe sa se gandeasca cum sa confiste totul pentru 
propriul huzur. Succesul si avutia pamanteasca ii ia mintile si il fac sa devina sclavul lor. Cati 
oameni de succes ai zilelor noastre nu gandesc astfel? Si atunci Dumnezeu intervine:” Nebune! 
In aceasta noapte vor cere de la tine sufletul tau. Si cele ce ai pregatit ale cui vor mai fi?” Ori 
succesul si avutia pamanteasca, pot fi, in functie de modul lor de gestionare, o problema 
materiala sau o problema spirituala. Natura lor depinde de cum noi le instrumentam. Ele sunt 
materiale daca le folosim numai pentru noi si devin spirituale daca le destinam si spre folosul 
semenilor nostri. “ Problema pâinii pentru mine ca ins care, nu mă ascund, sunt lacom şi 
cunosc tendinţa de a mă văicări şi a fi nemulţumit, este o problemă materială. Dar pâinea 
aproapelui meu, nu mai e o problemă materială, ci o datorie spirituală.”(Nicolai Berdiaev) 
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ISTORIOARE DUHOVNICESTI 
 

     *   Plimbându-se prin sat, un boier s-a întâlnit cu un ţăran sărac şi a început   
a se lăuda cu averile lui: 
-Vezi tu livada de pe deal? E a mea. Pădurile care înconjură satul sunt şi ele ale 
mele. Până şi pământul pe care calci acum al meu este. Tot ce vezi, de jur-
împrejur, e proprietatea mea. Toate astea sunt doar ale mele. 
-Dar acela? l-a întrebat ţăranul, arătând cu degetul spre cer. Nu cred că şi cerul 
este al tău. Acela este al meu - a mai spus ţăranul şi, cu zâmbetul pe buze,           
a plecat liniştit, lăsându-l pe boier mirat şi cu ciudă în suflet. 
 
 
     *    Doi oameni stăteau de vorbă. Unul dintre ei era bogat, dar nu avea 
credinţă. Era mereu preocupat să nu-i lipsească nimic lui şi familiei sale.       
După aceea, prietenul său l-a întrebat: 
-Spune-mi, dacă ai avea doi copii, dar l-ai hrăni doar pe unul, pe celălalt 
chinuindu-l foamea, ar fi drept? 
-Bineînţeles că nu, a răspuns bogătaşul. 
-Dar dacă l-ai îmbrăca tot pe acela, în timp ce al doilea ar tremura de frig,      
cum ar fi? 
-Ar fi, desigur, o nedreptate. 
-Şi atunci, dacă tu singur spui că aşa ceva este o nedreptate, de ce procedezi in 
felul acesta? 
-Cum? - se indignă omul. Pe copiii mei îi tratez la fel, le arăt aceeaşi dragoste.  
De ce spui aşa ceva? 
-Nu m-am referit la copiii tăi, ci la alţi doi fraţi buni, de care tu ar fi trebuit să ai 
grijă de-a lungul întregii vieţi: sufletul şi trupul tău. Iar tu nu eşti drept cu aceşti 
fraţi. Te ocupi doar de unul, neglijându-l cu totul pe celălalt. 
Aveţi haine frumoase şi sunteţi bine hrăniţi, tu şi ai tăi, dar sufletul de ce are 
nevoie, nu vă întrebaţi? El nu poate purta decât haina credinţei, de care tu nu 
te-ai îngrijit şi nu se poate hrăni decât cu dumnezeiasca învăţătură, cu dragoste 
şi milă. Deci, nu uita de celălalt frate, fiindcă trupul şi sufletul sunt ca doi fraţi 
buni, de nedespărţit. Unul nu poate trăi fără celălalt, îngrijeşte-i pe amândoi şi 
atunci vei fi, cu adevărat, drept şi fericit. Fereşte-te să fii asemenea păcătosului 
care trăieşte doar cu trupul în timp ce sufletul îi este mort. 
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 PROGRAM                                                      
 

 DUMINICA, 18 NOIEMBRIE 2018, ORA 11:00 A.M. – Sfanta Liturghie (Pilda bogatului caruia   
i-a rodit tarina)                                                                                                                               
MIERCURI, 21 NOIEMBRIE 2018, ORA 10:00 A.M. – Sfanta Liturghie (Intrarea in Biserica a 
Maicii Domnului)                                                                                                                                                                                   
DUMINICA, 25 NOIEMBRIE 2018, ORA 11:00 A.M. – Sfanta Liturghie (Dregatorul bogat, 
pazirea poruncilor)                                                                                                                               
VINERI, 30 NOIEMBRIE 2018, ORA 10:00 A.M. – Sfanta Liturghie (Sfantul Apostol Andrei)                                              
VINERI, 30 NOIEMBRIE 2018, ORA 5:00 P.M   -  SFANTUL MASLU SAVARSIT DE 7 PREOTI 
VINERI, 30 NOIEMBRIE 2018, ORA 7:00P.M.  – AGAPA FRATEASCA IMPREUNA CU UN 
PROGRAM ARTISTIC DEDICAT ZILEI NATIONALE A ROMANIEI ** SPECIAL!** INDRAGITUL 
INTERPRET, GRIGORE ZANFIR, ORIGINAR DIN REPUBLICA MOLDOVA VA INTERPRETA LIVE 
MELODII DIN REPERTORIUL FOLCLORULUI PATRIOTIC. 

                                 

                                                                                                                               

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 


