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Drepturile rezervate

„În deºert se tulburã tot
muritorul!”
Vino, creºtine, sã cântãm viersul de
psalm al alãutei lui David ºi împreunã cu
el sã facem cunoscutã nimicnicia celor
omeneºti:
„În deºert se tulburã tot muritorul!”
Se tulburã, dar la sfârºit va pieri. Se
tulburã, dar mai înainte de a se aºeza este
înghiþit. Ca focul se aprinde, dar ca
trestia se preface în cenuºã. Ca vârtejul
de vânt se înalþã, dar ca praful piere. Ca
flacãra focului se aprinde, dar ca fumul se
împrãºtie. Ca floarea se împodobeºte,
dar ca iarba se usucã. Ca norul se
rãspândeºte, dar ca picãtura de ploaie se
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împuþineazã.
Se tulburã, dar prin pofta fãrã de saþ
putreziciune agoniseºte. Se tulburã, dar
se duce fãrã sã ia ceva din agoniseala
zbuciumului sãu.
Ale lui tulburãrile, ale altora
bucuriile. Ale lui ostenelile, ale altora
avuþiile. Ale lui grijile, ale altora veseliile.
Ale lui scârbele, ale altora desfãtãrile. Ale
lui blestemurile, ale altora îngrijirile. Ale
lui rãpirile, ale altora plãcerile. Pentru el
suspinul, pentru altul îmbelºugarea.
Pentru el lacrimile, pentru alþii banii. El
ca în iad se chinuie, alþii se desfãteazã cu
bogãþiile lui ºi cântã.
Cu adevãrat, „În deºert se tulburã tot
muritorul!”.
Ce este omul? Împrumut cu dobândã
vremelnicã a vieþii; datorie fãrã amânare
a morþii; fiarã neîmblânzitã prin voia ei;
rãutate, care pe sine se învaþã; vicleºug,
care sieºi îºi dã învãþãturã; iscusinþã la
rãutãþi, dibãcie la nedreptate; grãbnicie
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la strângere de avuþii; nesaþiu la lãcomie;
destoinicie la necredinþã; duh mândru;
tinã obraznicã; cenuºã rãzvrãtitoare;
praf îngâmfat; vãpaie cu uºurinþã de
potolit; lemn lesne putrezitor; iarbã care
se usucã degrabã; fire care cu lesniciune
piere. Astãzi în bogãþie, mâine în
mormânt. Astãzi cu stemã ºi mâine în
groapã. Astãzi îmbrãcat cu porfir, iar
mâine dus la mormânt. Astãzi în multe
avuþii, iar mâine în coºciug. Astãzi cu cei
ce-l linguºesc, iar mâine cu viermii.
Astãzi este, iar mâine nu mai este. Astãzi
se mândreºte, iar peste puþin se tânguie.
Nesuferit când este fericit ºi nemângâiat
în nenorociri. Nu se cunoaºte pe sine, dar
cerceteazã pe cele peste puterile lui. Nu
ºtie cele de faþã, dar cugetã la cele
viitoare. Prin fire muritor, dar cu firea lui
cea semeaþã se socoate cã-i veºnic. Supus
la tot felul de boli, locaº lesne de
strãbãtut de orice fel de patimã, locuinþã
bine primitoare a oricãrei supãrãri.
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Câte am spus ºi totuºi n-am gãsit
nimic mai potrivit decât cuvintele profetice, care spun: „În deºert se tulburã tot
muritorul!”.
Nu se aseamãnã oare, creºtine, viaþa
omului cu marea? Nu suntem oare mai
tulburaþi pe uscat decât pe mare? Nu ne
izbim unii de alþii mai puternic decât ne
izbesc valurile mãrii? Oare nu ne
învârtim încoace ºi încolo ca în
întunecimea mãrii? Unul ia celuilalt
ogorul, altul rãpeºte vecinului slugile.
Unul se judecã cu megieºul sãu pentru
apã, altul se luptã pentru aer cu cei
din jurul sãu. Unii se ceartã pentru
mãsurarea pãmântului, alþii se mãcelãresc pentru zidirea caselor. Unul se
încãpãþâneazã sã ia ce n-a dat, celãlalt se
judecã sã nu dea ce-a luat. Unul nu se
saturã de dobânzi, altul stãruie sã ia ºi
capitalul. Sãracul se chinuie, bogatul se
tulburã. Cel care n-are se blesteamã cã
n-are, iar cel care are, vicleneºte.
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Ocârmuitorul este pizmuit; puternicul
este urât; conducãtorul trãdat. Rãzboaiele vin unele dupã altele. Zavistiile se þin
lanþ. Pofta nesãþioasã stãpâneºte cu
tiranie. Lãcomia împileazã, minciuna se
înalþã cu mii de laude, credinþa unuia în
altul a pierit, adevãrul a pãrãsit pãmântul, iar prietenia þine pânã la sfârºitul
mesei.
Pãmântul nu mai poate sã rabde
atâtea rãutãþi, care au pângãrit pânã ºi
vãzduhul. Din pricina banilor, viaþa a
ajuns de nesuferit. Din pricina banilor
am vândut ºi stihiile cele libere: drumurile se vãmuiesc, pãmântul se împarte, apele se stãpânesc, aerul se
cumpãrã.
Bogaþii se topesc de grijã, datornicii
se vestejesc de grija datoriilor, hrãpãreþii
tulburã lumea, iubitorii de arginþi îºi
pierd timpul pe la judecãtorii; negustorii
neguþãtoresc nenorocirile ºi nevoile
oamenilor, defãimãtorii vând minciuna.
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Minþindu-ne unii pe alþii, am desfiinþat
jurãmintele celelalte ºi ºtim sã ne jurãm
numai pe Dumnezeu.
Pentru aceasta proorocul, vãzând pe
oameni înghesuiþi spre rele, socoteºte
nenorocitã viaþa noastrã ºi spune: „În
deºert se tulburã tot muritorul!”.
– Dar oare, proorocule, numai omul
se tulburã? Învinuieºti numai fãptura cea
cuvântãtoare?
– N-am gãsit, rãspunde proorocul pe
nici unul dintre dobitoace sau dintre
stihii cã se tulburã. Se tulburã apele, dar
se potolesc iarãºi. Se cutremurã pãmântul, dar se întãreºte din nou. Se miºcã
vânturile, dar se liniºtesc iarãºi. Se
tulburã orice fiarã, dar, dacã se saturã, se
potoleºte. Se înalþã ºi para focului, dar,
dacã ard lemnele ce se gãsesc acolo, se
stinge. Omul însã, care se tulburã din
pricina banilor, niciodatã nu se potoleºte. I-a luat pe aceia, dar priveºte la
ceilalþi. A pus stãpânire ºi pe aceia, dar a
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ºi deschis ochii pentru alþii. Se nevoieºte
sã facã din o sutã douã ºi se sileºte sã
grãmãdeascã lângã aceºtia tot pe atâþia.
Nu înceteazã niciodatã de a grãmãdi
pânã va fi grãmãdit ºi sfârºitul lui.
Chinuit de setea iubirii de argint, ajunge
mai galben decât aurul. Toate acestea din
pricina bogãþiei, mama a toatã fãrãdelegea, nãscocitoarea a toatã rãutatea,
duºmanul înfrânãrii, vrãjmaºul castitãþii, tainicul tâlhar a toatã virtutea.
Dar pentru ce învinuiesc bogãþia ºi nu
învinuiesc pe cei care o au? Însãºi bogãþia
este nedreptãþitã de bogaþi, cãci o leagã ºi
o þin în lanþuri. Mi se pare cã bogãþia zice
bogatului:
– Pentru ce, iubitorule de avuþii, mã
înlãnþui, pentru ce mã strângi de jur
împrejur ca pe un ocnaº? Pentru ce mã
îmbrãþiºezi ºi mã sãruþi ca pe un prieten,
dar mã legi ca pe un fãcãtor de rele,
trimis din minele de aur în mâinile tale?
Dacã voieºti sã dormi mai uºor decât în
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vise, lasã-mã sã fiu fericitã în mâinile
sãracilor!
Bogatul însã rãspunde:
– Bogãþia o adun pentru copii, ca sã
nu ajungã moºtenitorii sãrãciei!
Bogatul îºi închipuie totul cu de-amãnuntul! Nu ºtie cele prezente, dar se
îngrijeºte de cele viitoare. Nu cunoaºte
nevoile sale, dar se îngrijeºte de copii. Nu
ºtie când moare, dar se sfãtuieºte cu
privire la moºtenitori. Nebune, spune-mi
mai întâi sfârºitul tãu ºi apoi asigurã
existenþa copiilor tãi! Spune-mi mai întâi
ce se petrece azi ºi apoi te voi crede ºi
despre cele ce se vor petrece mâine!
Pentru ce te înºeli pe tine însuþi ºi dupã
moarte? Pentru ce voieºti sã fii mort ºi
batjocorit? Pentru ce hotãrãºti tu ceea ce
trebuie sã facã Dumnezeu? Pentru ce
legiuieºti tu purtarea de grijã a lui
Dumnezeu? N-ai nici o legãturã cu cele ce
vor veni dupã tine. Nu poþi fi ºi mort ºi
chivernisitorul celor vii ºi judecãtor
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dintre morþi, drãmãluind ceea ce se
cuvine fiecãruia. Pentru ce te trudeºti în
deºert, bogatule, ºi aduni la bogãþiile tale
cele ce se cuvin sãracilor? Pentru ce te
mânii când þi se cere din bunurile lor, ca
ºi cum ai da din ale tale? Sãracii nu cer
bunurile tale, ci pe ale lor; cer bunurile
încredinþate þie pentru ei ºi nu pe acelea
care s-au nãscut o datã cu tine. Dã ce ai
luat ºi dobândeºte folosul din datul tãu,
pentru cã þi s-a fãgãduit sã dai, nu sã iei.
Sã-þi fie de ajuns cã Dumnezeu îþi întinde
dreapta Sa prin sãrac! Cel care plouã din
cer îþi cere un bãnuþ. Cel care tunã ºi
fulgerã îþi spune: „Miluieºte-Mã!”. Cel
care îmbracã cerul cu nori îþi cere o
hainã. Ajungã-þi cã sãracii se roagã de
tine ca de Dumnezeu! Ai milã, miluieºte
ca sã fii miluit! Dar tu nu voieºti sã-þi
ridici nici genele. Te roagã ºi nu te
îndupleci. Dã-le cele ale lor înainte de a
veni ziua socotelilor. Dã-le cele ale lor!
Vei primi nu dupã mult timp tot ce dai!
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Dumnezeu este tatã sãracilor. Dã-le cele
ale lor ºi ia de la Tatãl lor lipsa de grijã.
Care este aceasta? „Întrucât aþi fãcut
unuia dintre aceºti fraþi ai mei mai mici,
mie aþi fãcut” (Matei XXV, 40). Cel care
miluieºte pe sãrac nu numai cã ºterge
zapisul pãcatelor, dar capãtã ºi mãrturisirea ce spune: „Cine miluieºte pe sãrac,
împrumutã pe Dumnezeu” (Proverbe
XIX, 17). Sã dãm deci milostenia împrumut lui Dumnezeu, ca sã primim de la El
ca rãsplatã iubirea Sa de oameni. Ce
cuvânt preaînþelept! „Cel ce miluieºte pe
sãrac, împrumutã pe Dumnezeu!”. Pentru ce n-a spus: Cel ce miluieºte pe sãrac,
dã lui Dumnezeu, ci: „împrumutã pe
Dumnezeu?”. Sfânta Scripturã cunoaºte
lãcomia noastrã. A bãgat de seamã cã
pofta noastrã nesãþioasã spre lãcomie
cautã înmulþirea averii. De aceea n-a
spus: Cine miluieºte pe sãrac, dã lui
Dumnezeu, ca sã nu socoteºti numai cã
Dumnezeu îþi dã înapoi numai ceea ce ai
12

dat, ci a spus: „Cine miluieºte pe sãrac,
împrumutã pe Dumnezeu”, ca sã plece
spre milostenie pe iubitorul de câºtig la
auzul cuvântului „împrumut”. Cum vrei
deci sã ai pe Dumnezeu: judecãtor sau
datornic? Datornicul poartã respect celui
care l-a împrumutat. Judecãtorul însã nu
se ruºineazã de cel chemat la judecatã.
Dumnezeu spune bogatului:
– Dã celui sãrac! Dacã n-ai încredere
cã-þi va da înapoi din pricina sãrãciei lui,
ai încredere în Mine din pricina bogãþiei
Mele.
– Dar ce câºtig dacã Te împrumut
prin sãrac? îi rãspunde bogatul.
– Îþi dau însutit ºi viaþa veºnicã.
– Cã o sã mi le dai pe acestea cândva,
cer sã facem o învoialã, pentru cã voiesc
sã-mi întãresc contractul. Spune-mi timpul când ai sã-mi plãteºti! Hotãrãºte-mi
sorocul plãþii!
Ascultã acum, cu luare aminte când
ºi unde îþi va plãti datoria Cel care S-a
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împrumutat prin cei sãraci.
Când va sta Fiul Omului pe tronul
slavei Lui, va pune în dreapta Lui oile, iar
la stânga caprele.
ªi va zice celor din dreapta:
– „Veniþi, binecuvântaþii Pãrintelui
Meu, de moºteniþi împãrãþia cea gãtitã
vouã de la întemeierea lumii!”.
– Pentru ce?
– „Am flãmânzit ºi M-aþi ospãtat; am
însetat ºi Mi-aþi dat de am bãut; eram
gol ºi M-aþi îmbrãcat; în închisoare am
fost ºi aþi venit la Mine”.
Iar cei care au slujit bine la timp
potrivit, care s-au uitat ºi la nevoile
sãracilor, dar ºi la vrednicia celui
împrumutat, vor spune:
– „Doamne, când Te-am vãzut flãmând ºi Te-am ospãtat sau însetat ºi
Þi-am dat de ai bãut, Þie în Care toþi ne
punem nãdejdea? Sau când Te-am vãzut
într-o lipsã atât de mare? Când am fãcut
acestea?”.
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– Întrucât, va rãspunde Dumnezeu,
aþi fãcut unuia dintre aceºtia prea mici,
Mie Mi-aþi fãcut.
Nu este adevãrat deci cuvântul cã
„Cine miluieºte pe sãrac, împrumutã pe
Dumnezeu?”.
ªi dupã cum celor din dreapta le-a
dãruit împãrãþia cerurilor pentru iubirea
lor de oameni, tot astfel ºi celor din
stânga le hotãrãºte chinurile veºnice
pentru neomenia lor:
– „Duceþi-vã de la Mine, blestemaþilor, în întunericul cel mai din afarã, care
este gãtit diavolului ºi îngerilor lui”
(Matei XXV, 34-41).
Dumnezeu n-a spus: Pentru cã aþi fost
desfrânaþi, pentru cã aþi sãvârºit adulter,
pentru cã aþi fãcut mãrturie mincinoasã,
cu toate cã ºi acestea sunt rele, dar mai
puþin rele decât neomenia ºi nemilostenia.
– Pentru ce, Doamne, nu pomeneºti ºi
de celelalte rele?
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– Pentru cã nu judec pãcatul, ci neomenia. Nu osândesc pe cei care au
pãcãtuit, ci pe cei care nu s-au pocãit.
Pentru neomenia voastrã vã osândesc,
cãci, deºi aþi avut un leac atât de mare,
milostenia, totuºi v-aþi lipsit de o binefacere atât de mare. Mustru aºadar neomenia voastrã, ca rãdãcinã a toatã
rãutatea ºi necredinþa. Laud iubirea de
oameni, ca rãdãcinã a tuturor virtuþilor.
Pe unii îi osândesc în focul cel veºnic,
altora le dau împãrãþia cerurilor. Amin.
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