
 
“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul 
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu 

el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20) 

Numărul 172 (2017), Duminica a 10-a după Rusalii                                        
(Vindecarea lunaticului) 

Evanghelia: Matei 17, 14 - 23* 
 

Î 
n vremea aceea mergând ei spre mulţime, s'a apropiat de Iisus un om 
căzându-I în genunchi şi zicând: „Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este 

lunatic şi pătimeşte rău, că deseori cade în foc şi deseori în apă; şi l-am adus 
la ucenicii Tăi şi ei n'au fost în stare să-l vindece“. Iar Iisus, răspunzând, a zis: 
„O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă 
voi suferi?... Aduceţi-Mi-l aici!“ Şi Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el şi 
copilul s'a vindecat din ceasul acela.  
    Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, L-au întrebat deoparte: „De ce noi 
n'am fost în stare să-l scoatem?“ Iar Iisus le-a răspuns: „Din pricina puţinei 
voastre credinţe; că adevăr vă grăiesc: Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte 
de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici acolo!, şi se va muta 
şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă. Căci soiul acesta de demoni nu iese 
decât numai prin rugăciune şi prin post“.  
    Întorcându-se ei din Galileea, Iisus le-a spus: „Fiul Omului va să fie dat în 
mâinile oamenilor şi-L vor omorî şi a treia zi va învia“. Şi ei foarte s'au în-
tristat. 

Evanghelia relatează o minune, aceea a vindecării unui tânăr bolnav, care suferea de 
un fel de epilepsie, cauzată de un anumit soi de diavoli, numit de către evanghelişti 
“duh mut şi surd”. Evanghelistul Matei, înregistrând cuvintele tatălui copilului despre 
boala fiului său, spune că era “lunatic”, adică crizele bolii se manifestau în raport cu 
fazele lunii. Minunea are loc după evenimentul Schimbării la faţă a Mântuitorului 
Hristos. În tot acest timp, când Iisus se afla în munte cu trei dintre Ucenicii Săi, fiii lui  

*)Texte preluate din Biblie, (Ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu) 
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Zevedeu - Iacob şi Ioan – şi Apostolul Petru, descoperindu-le pentru câteva momen-
te, ce este El, ca Dumnezeu, în slava Sa, la poalele muntelui se aflau ceilalţi Apostoli, 
însoţiţi de către unii cărturari. Aceştia erau pretutindeni pe urmele Mântuitorului, 
căutând să-l ispitească şi să-l prindă în cuvânt. De faţă era şi o mulţime de oameni, 
bine intenţionată, care a venit să asculte cuvântul lui Iisus. (…) 

La un moment dat, Iisus îi pune această întrebare tatălui: “Câtă vreme este de când  
i-a venit lui aceasta? Iar el a răspuns: din copilărie. Şi de multe ori l-a aruncat în foc 
şi în apă ca să-l piardă” (Mc 9, 21). De ce credeţi că a pus această întrebare 
Mântuitorul? Pentru ca tatăl copilului să răspundă, în auzul tuturor că toate acestea 
i s-au întâmplat fiului său încă din copilărie, din pruncie. Adică, toţi să audă şi să 
priceapă, şi tatăl şi mulţimea de oameni, dar mai ales cărturarii, care se îndoiau de 
puterea lui Iisus, că nimeni n-a putut să-l vindece pe copil până în acel ceas; că 
nimeni nu a avut această putere şi că toate încercările tatălui, de a-şi ajuta copilul 
bolnav, au fost zadarnicie până la Iisus. Prin urmare, nimeni nu mai trebuia să se 
îndoiască de dumnezeirea Lui. Acesta a fost motivul pentru care Evanghelistul 
înregistrează aceste cuvinte legate de timpul suferinţei copilului: confirmarea 
dumnezeirii lui Iisus. 

Evanghelistul Marcu mai surprinde un amănunt legat de dialogul tatălui cu Iisus. 
Adresându-I rugămintea de a-I ajuta, tatăl îi spune aşa: “Dar, dacă Tu poţi ceva, aju-
tă-ne, fie-ţi milă de noi” (9, 22). Avem aici, în cuvintele lui, un “dacă” îndoielnic. (…) 
Se pare că el vine la Iisus mai mult încercând, decât crezând. Şi răspunsul 
Mântuitorului este foarte important: “De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce 
crede” (Mc 9, 23). Şi îndată strigând, tatăl copilului a zis cu lacrimi: “Cred, Doamne! 
Ajută necredinţei mele” (Mc 9, 24). Găsim aici, în cuvintele lui Iisus, adresate tatălui 
copilului, o nuanţă importantă: “De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede”. 
Aceasta e traducerea corectă a textului, cu accentul pus pe cuvintele ”de poţi crede” 
sau “dacă tu poţi crede”, adică pe faptul că a crede nu este un lucru simplu. Puterea 
de “a crede” presupune şi un anumit efort intelectual, care trebuie făcut pentru a 
înţelege  ce înseamnă forţa credinţei, dar mai ales domeniul în care ea operează, 
adică dincolo de posibil, şi dincolo de orice logică omenească, potrivit căreia ne 
raportăm la firescul unor legi, după care se desfăşoară existenţa noastră limitată. 
Pentru a putea pătrunde acolo e nevoie de forţa credinţei. Pentru că în acest cadru 
nimic nu mai funcţionează potrivit logicii noastre şi raţionamentelor noastre. Acolo 
e logica lui Dumnezeu şi în ea nu poţi pătrunde cu raţiunea omenească. (…) Altfel 
spus, Iisus va fi zis acelui tată: Nu este uşor să crezi, dar dacă totuşi, ai această pute-
re, atunci vreau să te asigur că totul e posibil pentru cel care crede. Într-adevăr, cu-
vintele lui Iisus au o putere deosebită. Pătrund puternic şi în inima tatălui copilului, 
care strigând, zice cu lacrimi: “Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele”(Mc 9, 24). 
Este vorba despre raţionamentele unei credinţe fără raţionamente! (…) 
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Văzând că mulţimea dă năvală, Iisus a certat duhul cel necurat, zicându-i: “Duh mut 
şi surd (şi accentuez aceste cuvinte), Eu îţi poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai intri în 
el! Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere duhul a ieşit şi copilul a rămas ca mort încât 
mulţi ziceau că a murit. Iar Iisus l-a apucat de mână şi l-a ridicat. Şi el a stat în 
picioare” (Mc 9, 25-27). Sf. Ioan Gură de Aur, referindu-se la starea copilului, care “a 
rămas ca mort” după ce diavolul a ieşit din el, spune că intenţionat Mântuitorul a 
îngăduit aceasta pentru credinţa tatălui, ca el să vadă şi să înţeleagă ce putere are 
cuvântul lui Iisus în raport cu diavolul, pe de o parte, iar pe de altă parte, să nu uite 
că robia diavolui este o realitate, cu care el s-a confruntat. (…) 

Aşadar, Iisus vorbeşte de o anumită categorie de demoni, care se manifestă asupra 
omului prin muţenie şi surzenie. Ne-a descoperit astfel Iisus un lucru foarte 
important pentru noi, şi anume că diavolii sunt de mai multe categorii, în funcţie de 
puterea lor şi de modul în care îi ispitesc pe oameni, încercând să-i piardă. Nu ştim 
foarte multe despre “sortimentele”, ca să spunem aşa, de diavoli. Dar, iată că despre 
unul ştim, cu certitudine, cum se manifestă: prin surzenie şi prin muţenie. 

Trăim, azi, într-o lume caracterizată printr-un termen, devenit deja tehnic, poate 
chiar prea tehnic, de aceea şi învechit, şi anume: secularizat. Trăim, aşadar, într-o 
lume secularizată, adică într-o lume fără Dumenzeu sau, mai îndulcite cuvintele,   
într-o lume în care El are tot mai puţin loc. O astfel de lume este produsul acestui 
soi de demoni. Şi putem să vedem cât de activ este printre noi, cât de prezent este 
în viaţa multora dintre noi acest “neam” de demoni. Câţi oameni, cât creştini, nu 
sunt stăpâniţi de acset “soi” de demoni în sensul că nu aud cuvântul lui Dumnezeu, 
în ciuda faptulu că se propovăduieşte, şi încă nu puţin, şi nu vor să înţeleagă puterea 
miraculoasă a lui Dumnezeu în lume, atât de evidentă, şi pe care, apoi să o vesteas-
că şi altora? Haideţi să mergem puţin mai departe şi să ne oprim la imaginea pe 
care Evanghelia ne-o oferă. Este vorba de un tânăr care este stăpânit de acest 
demon. Plecând de aici, ne întrebam: Câţi tineri, de astăzi, nu sunt “muţi” şi “surzi”? 
Sunt surzi în a auzi cuvântul lui Dumnezeu; sunt surzi în a auzi un sfat bun al mamei 
sau al tatălui; sunt surzi atunci când sunt sfătuiţi să aleagă calea virtuţii, a corectitu-
dinii, a demnităţii, a dreptăţii; sunt surzi când sunt sfătuiţi să întemeieze o familie 
creştină; să aleagă o cale logică a realizării lor profesionale, potrivt aptitudinilor lor 
şi nu potrivit interesului material imediat şi, adesea, iluzoriu. Azi, vedem în jurul 
nostru, parcă mai mult ca oricând, la lucru, acest soi de demoni! Adevărul nu mai 
este auzit de nimeni, iar dreptatea nimeni nu o mai vesteşte. Cuvântul lui 
Dumnezeu nimeni nu îl mai aude, iar prezenţa lui Dumnezeu în lume nimeni nu o 
mai rosteşte. Suntem surzi şi muţi! Iubiţi tineri, mă adresez vouă: Societatea de 
mâine, şcoala de mâine, biserica de mâine, ţara noastră de mâine, nu vă vrea surzi 
şi muţi! Vă vrea o generaţie de tineri deschişi, curajoşi în a spune adevărul şi a vă 
exprima crezul, demni în lupta pentru dreptate, pregătiţi să vestiţi puterea lui Iisus  
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de care atârnă viaţa voastră ancorată vertical, între cer şi pământ, şi nu risipită doar 
orizontal pe pământ. Aşa vă vrem noi, părinţii voştri, şi aşa vă vrea societatea de 
mâine, în care veţi trăi! Vă vrem o gene-raţie care ascultă şi de cer, nu doar de 
pământ; vă vrem cu cuvântul lui Dumnezeu pe buze şi cu şoapta duhului în auzul 
vostru. Nu vă vrem muţi în a vesti măreţiile lui Dumnezeu şi faptele Lui slăvite, 
făcute cu voi, în fiecare zi. Doar atunci deznădejdea se va transforma în nădejde, ura 
în iubire, răzbunarea în iertare, violenţa în milă, minciuna în adevăr, întunericul în 
lumină, iar omul, în OM!! (...)  Când legătura cu cerul s-a tăiat, şi existenţa s-a 
curmat! Nu rupeţi, iubiţi tineri, legătura cu punctul vostru de refugiu, de salvare, cu 
CERUL! Lăsaţi-i auzită şoapta şi vestiţi-i puterea! Ascultaţi şoaptele cerului şi vestiţi-
le în lume!  Atunci şi numai atunci, acest soi de demoni – mut şi surd – îşi va înceta 
stăpânirea asupra multora dintre noi! 

Sursa: Pr. Prof. Stelian Tofană, Evanghelia lui Iisus. Misiunea Cuvântului, Editura 
Mega, 2015 

Gândurile care vin în vremea rugăciunii ne arată patimile cele mai                        
puternice care stăpânesc asupra noastră 

Trebuie să ne rugăm în continuu, chiar şi atunci când păşim pe drum să zicem: 
“Doamne Iisuse Hristoase, mântuieşte lumea Ta şi pe mine!” De asemenea trebuie 
să facem rugăciunea: “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe 
mine, păcătosul!” puţină vreme dimineaţa, puţină seara. Nu trebuie însă să rânduim 
în mod absolut timpul rugăciunii noastre, ca să nu devină o obişnuinţă. Să ne rugăm 
în funcţie de puterea noastră cu căldură, să avem “poftă”, care se naşte şi în raport 
cu însufleţirea, cu inspiraţia. Atunci, timpul asociat rugăciunii va creşte zilnic. Când 
ne asumăm rugăciunea, atunci se descoperă toate patimile noastre, deoarece diavo-
lul ne războieşte în locurile neputincioase, pentru a depărta mintea noastră de ru-
găciune. Ne loveşte în locurile sensibile, în locurile neputinţelor noastre. Rugăciunea 
ridică furtună de ispite şi de atacuri de la diavol, cel care încearcă să ne îndepărteze 
mintea de la rugăciune. Gândurile care vin în vremea rugăciunii ne arată patimile 
cele mai puternice care stăpânesc asupra noastră. În continuare este nevoie de luptă 
şi de străduinţă pentru vindecarea acelor patimi. În special, acestea trebuie spove-
dite duhovnicului şi cerută îndrumare pentru vindecarea lor. Astfel, rugăciunea des-
coperă patimile şi în har pocăinţa le vindecă. Dimineaţa să ne rugăm ca Domnul 
Dumnezeu să ne dăruiască luminarea pentru orice vom răspunde întrebărilor 
primite şi să putem aborda problemele apărute peste zi. Fără harul lui Dumnezeu nu 
se poate face nimic. 

Sursa: Cunosc un om în Hristos: Părintele Sofronie de la Essex, Ed. Sophia, București 

Vitamine duhovniceşti  


