
    ◦„Faceţi milostenie, daţi la săraci, daţi la  

neputincioşi, la orbi, la şchiopi. Cercetaţi 

bolnavii, daţi-le de mâncare, daţi-le apă. 

Dacă voi nu faceţi bine, cum de aşteptaţi 

binele!? La tinerii care cerşesc (dacă sunt 

sănătoşi) să nu le daţi că e păcat. Toţi tine-

rii (sănătoşi) pot munci”. (Pr. Arsenie Boca) 
 

    ◦ „Cine nu munceşte în viaţa aceasta de- 

cât pentru traiul lui pământesc, iar pentru 

veşnicie (pentru mântuire) nu face nimic, e  

mort (are sufletul mort)”. (Sf. Efrem Sirul)      

    ◦ „Să dăm mai mult decât zeciuială (mai 

mult de 10% din veniturile noastre) pentru 

cei ce suferă pe nedrept, ca să prisosească 

dreptatea noastră mai mult decât a cărtura-

rilor şi fariseilor care dădeau o zecime ca 

astfel să intrăm în Împărăţia cerurilor”.  
            (Arhimandritul Epifanie Teodoropulos) 
 

  ○ Faptele milosteniei trupeşti: 
 

   1. A sătura pe cel flămând. 

   2. A da de băut celui însetat. 

   3. A îmbrăca pe cel gol. 

   4. A primi în casă pe cel străin. 

   5. A cerceta pe cel bolnav. 

   6. A cerceta pe cel din temniţă. 

   7. A îngropa pe cel mort (aşa cum sunt 

rânduielile Bisericii Ortodoxe, făcând pa-

rastase şi dând de pomană la săraci)
4
. 

                                                 
4Trebuie să dăm milostenia noastră mai ales 

celor care suferă pe nedrept şi nu au hrană 

suficientă sau adecvată, nu au nici unde să 

locuiască şi sunt bolnavi deoarece aceştia se  

  ○ Faptele milosteniei sufleteşti:       

   1. A îndrepta pe cel ce greşeşte.         

   2. A învăţa pe cel neştiutor. 

   3. A da sfat bun celui ce stă la îndoială. 

   4. A ne ruga pentru aproapele. 

   5. A mângâia pe cel întristat. 

   6. A suferi cu răbdare asuprirea, a întă-

ri şi pe alţii în răbdare când sunt asupriţi. 

   7. A ierta (din toată inima) pe cei ce ne-

au greşit şi a ne ruga pentru ei. 
*** 

   Acest pliant a fost întocmit la Biserica orto-

doxă „Sfântul Apostol Toma”, din Iaşi (cartie-

rul Alexandru cel Bun). Dacă doriţi pliantul în 

format electronic, vă rugăm să accesaţi site-ul: 

www.bisericanastereadomnului.ro, să trimiteţi 

un e-mail la adresa: pr.dandamaschin@yahoo. 

com sau la: invataturi. ortodoxe@yahoo.com     
                                                                                  

află, în general, în necazuri mai mari.    

 Tinerii orfani sau abandonaţi de părinţi care  

sunt bolnavi iar bolile de care suferă se a- 

gravează după ce se termină perioada în ca- 

re sunt ocrotiţi de stat sau care se îmbolnă-

vesc grav după ce se termină această perioa-

dă, sunt într-o situaţie grea. Datorită faptului 

că sunt bolnavi, nu-şi pot asigura singuri 

hrană suficientă sau adecvată (mai ales cei 

care suferă de boli a căror tratare necesită o 

alimentaţie mai scumpă), nu au locuinţă şi 

nu-şi pot asigura medicamentele necesare. 

Fetele orfane care sunt bolnave şi au copii 

sunt, în general, într-o situaţie mai dificilă.  

 Bătrânii săraci şi bolnavi sau în vârstă, care 

nu sunt ajutaţi de rude sau nu au alt ajutor, 

se află într-o situaţie asemănătoare.  

Despre adevărata milostenie 
Ȋnvăţături ortodoxe  

                   
    • „Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru 
este milostiv”. (Sfânta Evanghelie după Luca 

capitolul 6, versetul 36) 
 

    •„... trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă 
aduceţi aminte de cuvintele Domnului Ii-
sus, căci El a zis:  Mai fericit a da decât a lua”.  
          (Faptele Sfinţilor Apostoli cp. 20, vs. 35) 
 

    •„Cel ce are milă de sărman, împrumută 
Domnului şi El îi va răsplăti fapta lui cea 
bună”. (Pildele lui Solomon cp. 19, vs. 17) 
 

    •„Cucernicia curată şi neîntinată înain-
tea lui Dumnezeu şi Tatăl, aceasta este:  
      Să cercetăm pe orfani şi pe văduve în neca-
zurile lor şi să ne păzim pe noi fără de pată din 
partea lumii”. (Iacob cp. 1, vs. 27) 
 

    •„Să asude milostenia ta în mâinile tale 
până cunoşti cui dai (dacă este neajutorat)”.  
       (Învăţătura de credinţă a celor 12 Apostoli) 
 

    •„Dumnezeu vrea să fii darnic şi cu min-
tea să deosebeşti nevoia fiecăruia dintre cei 
care îţi cer. Negreşit nu-i folositoare dărni-
cia celor care alcătuiesc cântece plângăreţe, 
ca să moaie inimile femeilor. Cerşitul unora 
ca aceştia trebuie potolit cu câţiva bani; tre-
buie să arătăm milă şi iubire de fraţi faţă de 
cei care sunt învăţaţi să sufere necazul cu 
răbdare. Despre aceştia ni se va spune (la 
Judecată): Flămând am fost şi Mi-aţi dat să 
mănânc şi celelalte (Mt. cp. 25, vs. 35-46)”.  
  (Sfântul Vasile cel Mare, Tâlcuire duhovni-

cească la Psalmi, Editura I.B.M.O., p. 51-51) 
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    Domnul nostru Iisus Hristos ne învaţă: 

    ◦ „...şezând în preajma cutiei darurilor, 

Iisus privea cum mulţimea arunca bani în 

cutie. Și mulţi bogaţi aruncau mult. Și ve-

nind o văduvă săracă, a aruncat doi bani 

[...] Și chemând la Sine pe ucenicii Săi le-

a zis: Adevărat grăiesc vouă că această 

văduvă săracă a aruncat în cutia darurilor 

mai mult decât toţi ceilalţi. Pentru că toţi 

au aruncat din prisosul lor, pe când ea, 

din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, toată 

avuţia sa”. (Sfânta Evanghelie după Mar-

cu capitolul 12, versetele 41-44) 

    ◦ „Când faci prânz sau cină, nu chema 

pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe ru-

dele tale, nici vecinii bogaţi, ca nu cumva 

să te cheme şi ei, la rândul lor, pe tine şi 

să-ţi fie ca răsplată. Ci, când faci un ospăţ, 

cheamă pe săraci, pe neputincioşi, pe 

şchiopi, pe orbi. Şi fericit vei fi că nu pot 

să-ţi răsplătească. Căci ţi se va răsplăti la 

învierea drepţilor. Şi auzind acestea, unul 

dintre cei ce şedeau cu El la masă I-a zis: 

Fericit este cel ce va prânzi în Împărăţia 

lui Dumnezeu!“
1
 (Luca cp. 14, vs. 12-15); 

                                                 
1Este bine ca această învăţătură să fie pusă 

în practică când facem praznice, parastase 

sau altă pomenire. Să dăm de pomană celor 

săraci şi neajutoraţi, orfani, orbi, infirmi sau 

bolnavi mai ales dacă sunt orfani sau vă-

duve. Dacă săracii nu pot veni sau nu vin la 

biserică, adevărata milă creştină ne îndeam-

nă să-i căutăm noi pentru a le da de pomană.  

     ◦„Luaţi aminte la faptele dreptăţii voas-

tre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să 

fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi avea plată de 

la Tatăl vostru Cel din ceruri […] când 

faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, 

cum fac făţarnicii […] ca să fie slăviţi de 

oameni […] Ca milostenia ta să fie într-as-

cuns şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi 

va răsplăti ţie”. (Matei cp. 6, vs. 1-4)         

    ◦ „Voi care daţi milostenii, voi câştigaţi  

şi nu cei care primesc milostenii”;      

    ◦ „Bogat este, nu cel ce a dobândit mul- 

te, ci cel care dă multe”;       

    ◦ „ – Care este răsplata milosteniei?           

           «Aceia vor fi miluiţi
2
» (Mt. 5,7). Cei mi-

lostivi miluiesc pe oameni, dar sunt milu-

iţi de Dumnezeul tuturora; iar mila dumne-

zeiască nu este egală cu mila omenească”; 
 

    ◦ „Nu există păcat pe care să nu-l poată 

curăţa şi să nu-l poată stinge milostenia 

[...] Ea este un leac prielnic pentru orice 

rană (rană a sufletului, adică păcat)”;  
 

   ◦ „Dă celui sărac şi, chiar dacă tu taci, 

nenumărate guri (ale celor la care le-ai dat 

milostenie) vor vorbi pentru tine, fiindcă 

milostenia stă înainte şi te apără. Miloste-

nia este preţul pentru răscumpărarea sufle- 

tului”. (Sfântul Ioan Gură de Aur)      

                                                 
2„Spunând «Fericiţi cei milostivi (că aceia 

vor fi miluiţi)», Domnul nostru Iisus Hristos 

le-a poruncit oamenilor să nu adune comori 

pe pământ”. (Sfântul Ioan Gură de Aur)   

    ◦ „Cu cât mai multe bunuri dobândesc 

oamenii de astăzi, cu atât mai multe pro-

bleme au. Nu mulţumesc nici lui Dumne-

zeu pentru facerile Lui de bine, şi nici nu 

văd nefericirea semenilor lor, pentru ca să 

facă vreo milostenie. Risipesc şi nu se 

gândesc la celălalt că nu are ce să mănâ-

nce. Cum să vină apoi (la acei oameni) 

Harul lui Dumnezeu? Chiar şi familist să 

fie cineva, tot trebuie să taie de undeva 

pentru a face vreo milostenie. Să le spună 

femeii şi copiilor lui că în cutare loc există 

un bolnav (sau orfan) părăsit sau o familie 

săracă, care are mare nevoie [...] Şi, astfel, 

dând celor ce au nevoie, îşi fac bine atât 

lor, cât şi familiei lor”. (Paisie Aghioritul, 

Viaţa de familie, Editura Evanghelismos)                                    

    ◦ „La întrebarea unui oarecare, dacă este 

bine să ajute economic (prin milostenii) o 

familie cu mulţi copii, dacă va cheltui cu 

prudenţă ajutorul ce i-l va oferi, Arhiman-

dritul Epifanie Teodoropulos a spus:  

– Fiule, este cu mulţi copii are neapăra-

tă nevoie. Dă-i fără să cercetezi prea mult. 

Cine face azi atâţia copii
3
?”. 

  (Crâmpeie de viaţă, Editura Evanghelismos) 

                                                 
3„Prima poruncă a lui Dumnezeu Creşteţi şi 

vă înmulţiţi (a se citi în Sfânta Scriptură, 

Facerea 1, 28) apasă ca o piatră de moară a-

supra celor lipsiţi de copii”.  

                     (Sfântul Nicolae Velimirovici)  

 Această poruncă foarte puţini creştini orto-

docşi români mai vor să o împlinească. 


