
 
“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 39 (2014), Duminica a 27-a după Rusalii   
(Tămăduirea femeii gârbove) 

Evanghelia: Luca 13, 10-17* 
 

Î 
n vremea aceea Iisus învăţa în una din sinagogi sâmbăta. 
Şi iată, o femeie care de optsprezece ani avea un duh de 

neputinţă şi era gârbovă şi nu putea nicidecum să se ridice. 
Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: „Femeie, dezlegată 
eşti tu de neputinţa ta!“ Şi Şi-a pus mâinile pe ea, şi ea 
îndată s'a îndreptat şi-L slăvea pe Dumnezeu. Dar mai-
marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o 
sâmbăta, drept răspuns a zis către mulţime: „Şase zile sunt 
în care trebuie să se lucreze; aşadar, în ele veniţi şi vă 
vindecaţi, dar nu în ziua sâmbetei!...“. Iar Domnul i-a 
răspuns, zicând: „Făţarnicilor! Fiecare din voi oare nu-şi 
dezleagă sâmbăta boul sau asinul de la iesle şi-l duce de-l 
adapă? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care, iată, 
de optsprezece ani a legat-o Satana, oare nu se cuvenea să 
fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei?“ Şi        
zicând El acestea, toţi cei care-I stăteau împotrivă se 
ruşinau; şi toată mulţimea se bucura de toate slăvitele 
fapte săvârşite de El.  

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

Una dintre minunile săvârşite de Mântuitorul Iisus Hristos a avut loc într-o sinagogă, 
în zi de sâmbătă, după slujbă. Printre credincioşii care se aflau în aceea sinagogă se 
afla şi o femeie despre care se spune că avea un duh de neputinţă. Şi anume era 
beteagă. Era gârbovă. Adică adusă de spate, cocârjată. Suferinţa aceasta o avea de 
18 ani şi nici prin minte nu-i trecea că ar putea să se vindece, pentru că aceasta este 
o boală a coloanei vertebrale. (...) Ei bine, Mântuitorul Hristos se apropie de această 
femeie gârbovă şi fără ca ea să-i fi cerut nimic, îi spune: Femeie, dezlegată eşti de 
neputinţa ta. (...) Şi îndată, femeia s-a pomenit cu şira spinării elastică, s-a îndreptat,  
s-a pomenit că este sănătoasă şi a început să-L laude pe Dumnezeu în gura mare.  

Dragii mei, până aici este o minune. Ne-am obişnuit cu minunile săvârşite de 
Mântuitorul Hristos ca Dumnezeu. Intervine un al doilea episod, care, după părerea 
mea, constituie miezul acestei periocope evanghelice. Şi anume: reacţia mai-    
marelui sinagogii, adică şeful care conducea Biserica. Şi când vede această minune, 
deodată se mânie şi o spune cărturarilor şi fariseilor care se găseau şi ei în această 
sinagogă, la această slujbă, şi cu o voce iritată spune: “Şase zile pe săptămână aveţi 
să vă vindecaţi, iar acum, în zi de sâmbătă, v-aţi găsit să faceţi asta?” Era o înfrun-
tare la adresa Mântuitorului Hristos. Mântuitorul, fireşte, a simţit-o şi a reacţionat.  

Vreau mai întâi să vă explic ce acoperă reacţia mai-marelui sinagogii. Este vorba de 
a păzi Legea Sabatului sau a Sâmbetei, prevăzută şi prescrisă de Moise, care era zi 
de odihnă prin excelenţă şi în care nici un evreu nu avea voie să lucreze sub nici o 
formă, nimic. Era păzită cu foarte multă străşnicie, iar pentru cei care nu o păzeau 
erau prevăzute pedepse. Trebuie să vă spun însă că interdicţia legii sabatului 
instituită de Moise se referea numai la activităţile lucrative, acele activităţi menite 
să-ţi aducă un câştig, un folos oarecare. Nu aveai voie să ţeşi, nu aveai voie să torci, 
nu aveai voie să răsuceşti lâna, nu aveai voie sâmbăta să ari sau să semeni sau să 
recoltezi, să seceri, să pleci la drum pentru o negustorie unde să vinzi ceva sau să 
cumperi ceva. În schimb, nu interzicea să te hrăneşti în zi sâmbătă şi să-ţi hrăneşti 
animalele care la rândul lor te ajută pe tine să te hrăneşti. Aceasta era permis. 

Ei bine, mai-marele sinagogii socotea că fapta Mântuitorului Hristos, de a vindeca o 
femeie, era o activitate lucrativă întrucât avea un rezultat. O persoană se făcuse 
bine, o bolnavă era sănătoasă. Era o interpretare strâmbă a legii lui Moise. (...) 
Vedeţi până unde mergea interpretarea strict formală a legii? Nu în fondul ei, ci în 
forma ei. (...) Socotea că Iisus Hristos vindecând această femeie lucrase în zi de 
sâmbătă. Este ca şi cum astăzi, dacă un medic este chemat prin telefon de urgenţă 
la un bolnav să-i facă o injecţie urgentă sau un tratament pentru că altfel moare, ar  
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spune: “Păi, nu! Că duminica este zi legală de repaus, este ziua mea de odihnă. 
Poate să moară că eu stau acasă, nu sunt obligat să mă duc să-l salvez.” Am zice că 
acel doctor, de fapt, este un criminal, nu un medic, dacă ar face aşa ceva. Noi ştim că 
un medic se trezeşte şi la miezul nopţii. (...) Chiar dacă-i duminică şi chiar dacă-i ziua 
de Crăciun sau de Paşti. Viaţa unui om este mai presus de o sărbătoare din calendar. 
Asta-i bine s-o ştim! Ca şi sănătatea lui. Aşadar, a vindeca un bolnav în zi de sâmbătă 
sau în zi de sărbătoare este o facere de bine, iar pentru facerea de bine nu există nici 
un fel de oprelişte. Dimpotrivă, atunci să îţi dai silinţa să faci mai mult bine când este 
duminică, Crăciun sau Paşti. (…) 

De aceea reacţia Mântuitorului Hristos care răspunde şi El pe un ton înalt:   
“Făţarnicilor, care dintre voi în zi de sâmbătă nu-şi dezleagă boul sau asinul din iesle 
şi îl duce să-l adape? Iar această femeie care de 18 ani stă legată de diavolul, oare nu 
se cădea s-o dezleg în zi de sâmbătă?” Cumplită asemănare şi cumplită palmă 
morală dată pe obrazul fariseilor, pentru că ei socoteau că este un lucru moral să-şi 
dezlege boul sau asinul din iesle şi să-i dea apă în zi de sâmbătă, dar nu este normal 
şi după Dumnezeu să vindece un om, o persoană omenească dintr-o suferinţă 
îndelungată şi cumplită .  

Iubiţii mei, iată unde duce formalismul, care de fapt era cultivat în clasele înalte ale 
societăţii iudaice din toate timpurile, dar şi în acele ale vremii Mântuitorului. De 
aceea, Mântuitorul Hristos nu o dată i-a osândit public pe farisei, pe cărturari şi pe 
saduchei care preferau să-şi facă rugăciunile prin pieţele publice. Ridicau în sus 
mâinile şi se rugau cu voce tare către Dumnezeu. Aceasta pentru că, practic, nu se 
rugau acasă, ci o făceau de ochii lumi pentru ca să fie respectaţi şi admiraţi: “Iată ce 
oameni evlavioşi!” Şi când posteau, aveau grijă să-şi întunece cu funingine feţele şi 
să-şi lase capetele în jos ca să se arate că postesc. Dar Mântuitorul spune: “Nu. Tu, 
când te rogi pentru tine, du-te în chlia ta, în cămara ta şi acolo roagă-te pentru că te 
aude şi te vede Dumnezeu. Iar când posteşti, ungeţi părul şi spălaţi faţa ca să nu te 
arăţi oamenilor că posteşti.” (...) 

Vă spun aceasta, iubiţii mei, pentru că există o mare primejdie şi la noi, creştinii, 
pentru că oameni suntem, să devenim formalişti şi să credem că religia se trăieşte 
doar pe dinafară. Faptul de a ţine în ziua de duminică să nu lucrezi, faptul chiar de a 
merge la Biserică, de aţi face cruci cât de multe, dar lipsind trăirea lăuntrică, lipsind 
acea flacăra care trebuie să ardă atunci când te găseşti cu adevărat în faţa lui 
Dumnezeu, sentimentul sfinţeniei unei slujbe bisericeşti care trebuie să primeze. (...) 
Sau cum se întâmplă în multe părţi la înmormântări că dacă se respectă cu stricteţe 
nişte datini de la străbuni, (...) să-i pună banul în palmă sau să treacă găina peste 
groapă, cu aceasta şi-a împlinit toată datoria. Dar se uită rugăciunea adevărată 
pentru sufletul lui, pentru iertarea lui. Aceea contează. Celelalte sunt acte formale  
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Să treceţi “prin” - aceasta este trăirea necazului 

Dacă eşti plin de Dumnezeu, eşti plin de bucurie. Şi numai dacă zici “Doamne!” cu 
toată prezenţa fiinţei tale, eşti plin de bucurie, pentru că numele “Doamne” este 
aducător de bucurie. Numai că mulţi dintre noi, multă vreme, nu ştim ce este    
bucuria. Bucuria nu ţine de ce facem, de ceea ce avem sau ni se întâmplă. Bucuria 
ţine de a fi și a fi înseamnă comuniune cu Cel Ce Este, iar nu a face ceva sau a avea! 
Bucuria de a fi cu Dumnezeu este ca bucuria îndrăgostitului. Când eşti îndrăgostit 
eşti bucuros, dar nu înseamnă că nu ai necazuri. Dacă eşti îndrăgostit şi ai luat patru 
la un   examen, nu eşti bucuros că ai luat patru, eşti bucuros că eşti îndrăgostit, nu? 
Şi eşti necăjit că ai luat patru. Putem să avem necazuri, dar, în acelaşi timp, să fim în 
bucurie. Aceasta ne aduce Dumnezeu: o bucurie pe care n-o ia nimeni şi nimic de la 
noi. Atunci vom cunoaşte cuvântul lui Dumnezeu: “În lume necazuri veţi avea, dar 
îndrăzniţi, Eu am biruit lumea!”. Nu fugiţi de necazuri şi nici nu le căutaţi şi nici nu 
treceţi peste ele - că mulţi zic: “Las' că trec eu şi peste asta!” - Dacă ai trecut peste, 
ţi se va întâmpla iarăşi. Adică îţi vei produce sau vei atrage iarăşi la tine acel necaz 
din care poţi învăţa ce anume ai nevoie să schimbi la tine. Doar vedeţi că ni se 
întâmplă deseori acelaşi fel de necaz. Spunem: “Parcă-i un făcut!”. E chiar “un 
făcut!” Este un fel al meu de a face lucruri care provoacă o anumită situaţie. Asta 
trebuie să descopăr. Asta trebuie să învăţ. Şi învăţ dacă înţeleg ce voieşte Dumnezeu 
de la mine în acel necaz. Aşadar, să treceţi “prin”! Aceasta este trăirea necazului ca 
întâlnire cu Dumnezeu, Care doreşte să-mi dăruiască şi mie biruinţa Sa asupra lumii 
care încearcă să mă ţină captiv! 

(Sursa: Monahia Siluana Vlad,  Deschide Cerul cu lucrul mărunt, Editura Doxologia, Iași, 2013, pp. 202

-203) 

Vitamine duhovniceşti  

care pot lipsi fără nici un fel de pagubă. 

De aceea, iubiţii mei, (...) v-am vorbit de la acest amvon despre Sfânta Liturghie care 
trebuie înţeleasă şi trăită pe dinnăuntru, accentuând pe faptul că la Liturghie nu se 
asistă, ci se participă. Adică eşti parte din Liturghie şi o trăieşti pe dinlăuntru pentru 
ca să pleci acasă mai luminat şi mai bun decât ai venit. (...) Fiecare mirean, care nu 
este preot, trebuie să participe împreună cu preotul, pentru că este împreună 
slujitor cu preotul, la fiecare Sfântă Liturghie. 

(Sursa: IPS Bartolomeu Anania, transcrierea Predicii la Duminica Vindecări femeii gârbove, 2006) 

 


