
 
“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 73 (2015), 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 
întristat. 

Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc:                                                                                                                            
”Ieşi din el şi niciodată să nu mai intri în el” (Mc. 9 :25) 

Câtă putere! Ce cuvinte mai presus de fire! Ce măreaţă îndrăznire! Ce însemnată 
expresie sau ilustrare a caracterului ei dumnezeiesc! Eu îţi poruncesc ţie! Cine altul 
afară de Dumnezeu putea să îşi impună cu atâta autoritate propriul eu în faţa unui 
duh mut şi surd? Cine altul ar putea, ca unul care are putere, să ceară unui duh mut  

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 

Auzim glasul Domnului? 
Sfântul Nectarie de la Eghina 
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şi surd să iasă din locaşul lui şi să nu mai intre în el niciodată dacă nu ar avea putere 
absolută asupra duhurilor necurate? “Ieşi din el şi să nu mai intri în el!” Cum deci ar 
putea un duh mut şi surd să audă glasul Domnului dacă sunetul Lui nu ar mişca şi nu 
ar înfricoşa toată firea? Dacă toate, cele văzute şi cele nevăzute, nu ar simţi puterea 
care zace în glasul Mântuitorului? Cuvintele Acestuia sunt atât de puternice, atât de 
mari şi atât de ieşite din comun şi rostite cu atâta autoritate stăpânească, încât 
puteau ieşi numai din buzele Dumnezeului-om. Caracterul, înălţimea cuvintelor sunt 
astfel, încât se potrivesc numai lui Dumnezeu.  

Prin aceste cuvinte Domnul nostru Iisus Hristos a arătat în mod deosebit dumnezei-
rea Sa tăinuită în El şi a descoperit limpede dumnezeiasca atotputernicie şi atotcu-
noştinţă. Prin aceste cuvinte Mântuitorul a descoperit trei proprietăţi dumnezeieşti: 
mai întâi, atotcunoştinţa fiindcă a recunoscut duhul mut şi surd şi îl numeşte după 
caracteristicile lui: duh mut şi surd. În al doilea rând, domnia sau stăpânia Lui fiindcă 
porunceşte ca un stăpân cu putere şi autoritate: Eu îţi poruncesc ţie. Şi în al treilea 
rând, atotputernicia Lui: ieşi din el şi niciodată să nu mai intri în el! Îl recunoaşte, îl 
cheamă pe nume, îi porunceşte şi îi interzice şi îndată vorbelor le urmează faptele. 
Iar “duhul mut şi surd” aude cuvintele Domnului şi Stăpânului, recunoaşte glasul cel 
stăpânesc, se înfricoşează şi se cutremură, ascultă şi iese afară şi fuge pentru a nu se 
mai întoarce la locaşul sălăşluirii lui niciodată. Ce faptă ieşită din comun! Ce lucrare 
întemeietoare! Faptă cu adevărat dumnezeiască! Oare ce impresie a făcut pentru 
iudeii adunaţi acolo, pentru mulţimea ce alerga de pretutindeni? Se vede că nici 
una! Fiindcă împotriva acestei stări de lucruri mai cu seamă Domnul a mustrat pe 
iudei ca neam necredincios şi desfrânat şi a ameninţat că nu îi va răbda mai mult pe 
ei: “O, neam necredincios şi desfrânat, până când voi fi cu voi, până când vă voi răb-
da?” Da, nu a făcut nici o impresie, ca şi cu celelalte semne şi minuni, cum istoriseş-
te Sfântul Evanghelist Ioan: “După ce a făcut atât de multe semne înaintea lor, nu au 
crezut în El, ca să se împlinească cuvântul lui Isaia, care zice: “Cine va crede ceea ce 
noi am auzit şi braţul Domnului cui se va descoperi?” Pentru aceea nu puteau crede, 
fiindcă iarăşi zice Isaia: “A orbit ochii lor şi a împietrit inimile lor ca să nu vadă cu 
ochii lor şi cu inima să înţeleagă, ca nu cumva să se întoarcă ei şi Eu să îi vindec”. 
Acestea le-a zis Isaia când a văzut slava Lui şi când a grăit despre El, fiindcă păcatul a 
orbit ochii lor şi a împietrit inima lor ca să nu vadă şi să nu înţeleagă, să se întoarcă 
şi să se vindece. Cu adevărat, ce înfricoşată auzire! Dumnezeu pentru păcate a urgi-
sit pe poporul Lui iubit şi a orbit ochii cugetului şi a împietrit inimile păcătoşilor ca să 
nu fie auzit glasul Lui care de multe ori i-a chemat, ca să rămână până în sfârşit în 
răutăţile lor şi să nu se vindece prin recunoaşterea Mântuitorului, ca să primească 
pedeapsa cuvenită pentru faptele lor. Domnul i-a răbdat, i-a cercetat, i-a rugat, iar ei 
au auzit, s-au depărtat de El şi au rămas în păcatele lor. Aşadar tot în păcate vor 
muri. Cu adevărat, fraţi creştini, de vreme ce nu l-a cruţat pe poporul Lui ales, care  
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nu a ascultat, pe noi cum ne va cruţa? Dacă nu a cruţat măslinul cel bun, care n-a 
reuşit să dea roadă, cum v-a cruţa pe măslinul sălbatic, altoit, dacă el nu îşi va da 
rodul lui?  

Dacă un asemenea pericol îi ameninţă pe toţi cei ce lucrează păcatul, să pătimească 
orbirea minţii şi să îşi împietrească mintea şi inima, astfel încât nici caracterul dum-
nezeiesc al faptelor Mântuitorului să nu îi îndrepte, nici să înţeleagă puterea şi 
dumnezeiasca energie care îi cheamă pe ei şi să rămână nevindecaţi suferind şi fiind 
condamnaţi la moarte, pentru aceasta voi vorbi despre necesitatea absolută a măr-
turisirii ca fiind singurul mijloc de vindecare şi de mântuire a sufletului bolnav. (…)
Demonii voiesc să ne distrugă, dar noi pocăindu-ne şi mărturisindu-ne, aceia dau 
greş şi se împlineşte Scriptura care zice că pofta păcătoşilor va pieri. Alcătuitorul 
Pildelor zice: “Mare lucru e a nu primi deloc căderea, dar dacă din răpirea vrăjmaşu-
lui se întâmplă cuiva vreo cădere, acela trebuie să caute scăpare la cea mai bună nă-
dejde. Căci înclinaţiile oamenilor sunt la cele contrare”.  

Sursa: Sfântul Nectarie de la Eghina, Despre îngrijirea sufletului, Editura Sophia, 
București, 2009 

Nu te măsura pe tine în toate cele pe care le faci! 

Nu sta să te judeci pe tine însuţi pentru ceva pe care l-ai făcut – bine, rău, virtute, 
păcat – sau să-l compari cu ceilalţi. 

De câte ori nu avem de-a face cu acest lucru! Să uităm cele din urmă şi să nu ne 
intereseze ce am făcut. Pentru că analizând, descoperim că am făcut ceva important 
sau ceva rău, ceva mare şi frumos şi mai reuşit decât celălalt sau ceva mai mic. 

Fie că judecăm lucrul în sine, fie în legătură cu aproapele, vom cădea în una dintre 
cele două capcane: fie în mândrie, dacă este ceva bun şi mai mare, fie în 
deznădăjduire, în mizerie, în degenerarea existenţei noastre, dacă nu este bun. 
Aceasta, deoarece atâta timp cât credem că suntem maturi, atâta timp cât credem 
că avem putere înăuntrul nostru, purtăm neputinţa lui Adam şi a Evei, ego-ul cel 
şubred pe care ni l-au lăsat moştenire strămoşii. 

Aşadar, ca să rămâi netulburat de gânduri, nu sta niciodată să analizezi ce ai făcut. 
Aceasta este valabil pentru tot ceea ce ni se întâmplă. Dar cum mă voi spovedi dacă 
nu judec? La spovedanie nu fac analiza faptelor mele, ci înfăţişarea păcatelor mele. 
Acesta e un lucru diferit, deoarece nu apreciez faptele mele, ci pur şi simplu le 
relatez. Nu stau să mă gândesc ce am făcut dimineaţa, ce am făcut şi ce n-am făcut, 
deoarece acest lucru creează în sufletul meu o atmosferă sufocantă. 

GLASUL DOMNULUI 

Vitamine duhovniceşti  
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Dacă ne încredinţăm că am făcut ceva mai bun, înţelegeţi în ce măsură de egoism 
putem să cădem. Cuvântul: “nu te măsura pe tine în nici o faptă” este adevărata 
înţelepciune. Cei mai mulţi, când cădeau, cădeau şi din acest motiv. Sau îl folosim ca 
să ne îndreptăţim patimile. De exemplu: am păcătuit o dată şi, după aceea, îmi zic că 
la ce îmi foloseşte pocăinţa? Ce mizerie! Cât de mult se zdrenţuieşte astfel fiinţa    
noastră! 

Sursa: Arhim. Emilianos Simonopetritul, Tâlcuiri la Filocalie vol. 3 – Avva Isihie,      
Editura Sf. Nectarie, Arad 

Dacă fratele meu nu are dreptate, e corect să-mi facă orice vrea? 

Una dintre marile și, am putea spune, unicele binefaceri ale chinoviei (sau a vieţuirii 
într-o familie mai mare) este că trăiesc împreună mulţi oameni, astfel încât fiecare, 
având un caracter diferit, poate să devină o stâncă în viaţa ta. Unul cu ocara, altul cu 
dispreţul, al treilea cu observaţiile, al patrulea cu refuzul, toţi nu fac nimic altceva 
decât să te pregătească, să te desăvârșească, să-ţi deschidă gura inimii ca să poţi să 
te umpli de Sfântul Duh. Dacă nu există astfel de oameni, atunci nu poate fi vorba să 
faci ceva în chinovie (în viaţa ta duhovnicească). De aceea, Părinţii – un motiv este și 
acesta – voiau ca, înainte de a merge cineva la pustie, să treacă prin chinovie și să 
facă ascultare și supunere. 

Dacă omul nu a învăţat să se bucure când i se împotrivește, când îl ceartă, când îl 
ocărește altul, de îndată ce va ajunge la liniște, va deveni bucuria dracilor. Dacă nu 
poate să suporte obștea, îl va suporta pe cel viclean care poate să-l înșele? Dar, 
poate va spune cineva, dacă fratele meu nu are dreptate? E corect să-mi facă orice 
vrea? Desigur, este corect și normal, pentru că omul acţionează potrivit cu caracterul 
lui. După cum lampa luminează, după cum solul susţine, după cum pereţii ocrotesc 
de soare și de vânt, tot așa fiecare om acţionează potrivit cu ce este el. Cel nervos se 
va enerva, cel blând se va purta cu tine cu blândeţe, cel bine crescut îţi va vorbi 
frumos, în timp ce bădarnul e normal să-ţi vorbească urât. După cum la cel bine 
crescut nu poţi găsi bădărănie, tot așa nici de la bădăran nu poţi aștepta politeţe. 
Fiecare își exprimă prin purtarea sa prisosul inimii lui (Mt. 12, 34). Nu poate da 
altceva, nu se poate să-ţi dea ceea ce vrei tu. Dacă unul știe să vorbească numai cu 
furie înseamnă că așa-i universul lui sufletesc. Când eu vreau să mi te porţi corect e ca 
și cum aș spune luminii: “Oprește vântul!” sau mesei: “Vorbește!” Omul se exprimă la 
fel ca tatăl său, ca mama sa, potrivit cu moștenirea lui, cu viaţa pe care a trăit-o până a-
cum. Toate acestea cad pe mine. Ceea ce pot eu să fac este să-l accept pe fiecare așa 
cum este, mai ales când mi se împotrivește, pentru că asta poate să mă facă sfânt. 

Sursa: Arhim. Emilianos Simonopetritul, Tâlcuire la viața Cuviosului Nil Calavritul, 
Editura Sf. Nectarie, 2010 


