Trebuie să facem milostenie într-un
mod vrednic de Dumnezeu
Învăţături ortodoxe
○ „Milostenia, dacă neglijăm s-o practicăm, această singură neglijenţă ne duce la iad [...] Nu este necesar, ca să fii pedepsit veşnic, să
omiţi vreo virtute pe care ne-o porunceşte Iisus Hristos, este destul să
n-o practici decât foarte slab şi neglijent şi într-un mod nevrednic de
Dumnezeu: «Dacă dreptatea voastră, zice Iisus Hristos, nu va prisosi mai
mult decât cea a cărturarilor şi fariseilor, nu veţi intra în Împărăţia cerurilor» (a se citi Sfânta Evanghelie după Matei cp. 5, vs. 20). Pentru acesta când veţi da milostenie, dacă nu veţi da mai multă decât fariseii, nu
veţi intra în Împărăţia cerurilor. Voi mă întrebaţi cum o dădeau ei. Aceasta vreau să vă spun, ca cei ce nu dau nimic să fie îndemnaţi s-o facă în viitor şi ca cei ce au dat deja, să nu se mândrească, ci ca ei să se
gândească să dea şi mai multă milostenie (celor ce suferă pe nedrept).
Fariseii, fraţilor, dădeau mai întâi a zecea parte din toate bunurile lor, ei dădeau încă şi altele şi astfel ceea ce-i dădeau lui Dumnezeu
era foarte mult. Ei dădeau cele dintâi roade şi pe întâii născuţi şi multe
alte lucruri pe care le arăta legea (legea dată de Dumnezeu în Vechiul
Testament) pentru păcate şi în parte pentru curăţirile obişnuite. Ei dădeau multe alte lucruri, ca în ziua sărbătorii, la jubileu, prin iertarea
datoriilor celor ce le erau datori. Dacă aceşti oameni care dădeau a
treia parte şi chiar jumătate din toate bunurile lor, dădeau atâtea lucruri şi nu făceau nimic încă după cum ne spune Iisus Hristos, ce ar
trebui să faceţi voi care nici nu vă gândiţi să daţi săracilor a zecea parte din bunurile voastre? Nu este adevărat ce spune Evanghelia că «puţini se vor mântui»?”. (Sfântul Ioan Gură de Aur)
○ „Să dăm mai mult decât zeciuiala noastră (mai mult de 10% din
veniturile noastre) pentru cei ce suferă pe nedrept (celor neputincioşi,
orbi, şchiopi, celor orfani, mai ales dacă s-a terminat perioada când
sunt ocrotiţi de stat, văduvelor şi bătrânilor neajutoraţi)”.
(Arhimandritul Epifanie Teodoropulos)
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