“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 120 (2016), Duminica a 4-a după Rusalii
(Vindecarea slugii sutaşului

Evanghelia: Matei 8, 5-13*

Î

n vremea aceea pe când intra Iisus în Capernaum s'a apropiat de El un
sutaş, rugându-L şi zicând: „Doamne, servul meu zace slăbănog în casă,
cumplit chinuindu-se“. Şi Iisus i-a zis: „Voi veni şi-l voi vindeca“. Dar sutaşul,
răspunzând, I-a zis: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci
zi numai cu cuvântul şi servul meu se va tămădui. Că şi eu sunt om sub
stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i spun unuia: Du-te! şi se duce; şi
altuia: Vino! şi vine; şi robului meu: Fă asta! şi face“. Auzind acestea, Iisus S'a
minunat şi a zis celor ce veneau după El: „Adevăr vă grăiesc, nici în Israel,
n'am aflat atâta credinţă! Şi vă spun Eu vouă că mulţi de la răsărit şi de la
apus vor veni şi vor şedea la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacob în
împărăţia cerurilor, iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din
afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor“.
Şi i-a zis Iisus sutaşului: „Du-te, să-ţi fie după cum ai crezut!“ Şi s'a
însănătoşit servul său în ceasul acela.

Doamne, sporeşte-ne credinţa!
Cuviosul Paisie Aghioritul
Mare lucru este credinţa! Vedeţi, şi Apostolul Petru prin credinţă a umblat pe apă.
Dar de îndată ce a intrat logica, a început să se afunde. (…) Credinţa se întăreşte cu
ajutorul rugăciunii. Un om care nu şi-a cultivat credinţa sa de mic, dar are intenţie
bună, o poate cultiva prin rugăciune cerând de la Hristos să-i adauge credinţă. Să
cerem de la Hristos să ne adauge credinţă şi să ne-o mărească. Ce i-au spus Apostolii
lui Hristos? Oare n-au spus: “Sporeşte-ne credinţa? Când spui “sporeşte”, înseamnă
că te încredinţezi pe tine lui Dumnezeu. Pentru că de nu se încredinţează cineva pe
sine lui Dumnezeu, ce să-i sporească Dumnezeu? Cerem de la Dumnezeu să ne
sporească credinţa nu ca să facem minuni, ci ca să-L iubim mai mult.
*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu
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Ca să se mărească credinţa în Dumnezeu toate ajută. Şi florile, şi lăcustele, şi stelele,
şi trăznetele chiar. Toţi le vedem pe acestea, dar nu ne folosim toti, deoarece primim
“telegramele”, gândurile ce ni le aduce vrăjmaşul. De pildă, de nu ar fi existat sarea,
marea ar fi mirosit urât. Dar cel care cercetează aceasta în atelierul lui fără credinţă,
nu se foloseşte, deoarece inima lui nu s-a curăţit de săruri. Dacă lucrează cineva cu
mărime de suflet, cu gând bun, chiar şi cele mai anapoda le vede cu alti ochi, cu
iluminare dumnezeiască, şi îl slăveşte pe Dumnezeu. (…)
Când cineva călătoreşte în această viată cu credinţă, fără a se îndoi, şi cere ajutorul
lui Dumnezeu, la început va avea, încet-încet, evenimente mici, apoi mai mari şi va
deveni mai credincios. Trăind Tainele dumnezeieşti de aproape, unul ca acesta se
face teolog, deoarece nu le prinde numai cu mintea, ci le trăieşte în realitate. Credinţa lui se măreşte mereu, deoarece se mişcă prin fapte dumnezeieşti în altă dimensiune. Dar pentru ca să trăiască cineva tainele lui Dumnezeu trebuie să-şi omoare omul cel vechi, să revină într-un fel la starea de dinainte de cădere. Să aibă nevinovăţie şi simplitate, pentru ca astfel şi credinţa lui să fie nezdruncinată şi să creadă
cu convingere că nu există nimic pe care să nu-l poată face Dumnezeu. Atunci când
ar auzi despre un om care nu crede sau se îndoieşte de unele lucruri ce au legătură
cu ajutorul lui Dumnezeu, ştiţi cât suferă? (…) Atunci când te vei încredinţa pe tine şi
lucrarea ta lui Dumnezeu, după ce cu prudenţă vei acţiona omeneşte, te va ajuta
mult, dar va ajuta şi pe alţii. Încrederea în Dumnezeu este mare lucru. (…) Mare lucru este să se lase cineva în mâinile lui Dumnezeu! Oamenii îşi fac planuri şi încearcă
să le realizeze, dar fără să ciulească urechile, să asculte care este voia lui Dumnezeu
şi fără să se conformeze ei. Trebuie să ne lăsăm cu încredere în seama lui Dumnezeu,
ca El să ocârmuiască lucrurile, iar noi să ne facem datoria noastră cu mărime de suflet. Dacă unul nu se încrede în Dumnezeu, aşa încât să se lase pe sine cu desăvârşire
în mâinile Sale, se va chinui. De obicei oamenii aleargă mai întâi la mângâierea omenească şi, după ce sunt dezamăgiţi de oameni, abia atunci scapă la Dumnezeu. Dar
dacă vrem să nu ne chinuim, să cerem mângâierea dumnezeiască, deoarece aceasta
este singura mângâiere adevărată. Nu ajunge credinţa în Dumnezeu, ci este nevoie şi
de încredere în Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu atrage ajutorul Lui. (…)
După cum spune Apostolul Pavel, credinţa este să credem în cele nevăzute, nu doar
simplu în cele ce se văd. Atunci când ne încredinţăm viitorul nostru lui Hristos, Îl
obligăm să ne ajute. Încredinţarea desăvârşită în mâinile lui Dumnezeu are drept
mamă credinţa prin care omul se poate ruga tainic şi poate primi şi roadele nădejdii.
Aceasta este o rugăciune neîncetată şi aduce ajutoare dumnezeieşti în ceasul în care
trebuie. Atunci în chip firesc omul trăieşte o viată îngerească şi se avântă în slăvire:
“Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot”. Pentru că omul îşi poate face viaţa sa paradisiacă dacă are încredere în Dumnezeu. Îl slăveşte în toate şi primeşte ca El să-l povăţuiască precum un Tată bun. Altfel, îşi face viaţa sa iad. Este mare lucru ca omul să
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simtă din această viaţă o parte din bucuria raiului. (…) Omul, dacă vrea să nu se chinuiască, trebuie să creadă în acel “fără Mine nu puteţi face nimic”, pe care l-a spus
Hristos. Adică să se deznădăjduiască de sine în înţelesul cel bun şi să creadă în puterea lui Dumnezeu. Când cineva se deznădăjduieşte de sine însuşi în înţelesul cel
bun, atunci îl află pe Dumnezeu. “Toată nădejdea mea spre Tine o pun”. Chiar şi oamenii cei mai duhovniceşti nu îşi au asigurată în această lume pe deplin viaţa lor, de
aceea se şi ţin pe ei înşişi mereu în asigurarea lui Dumnezeu, nădăjduiesc în
Dumnezeu şi se deznădăjduiesc numai de “eu-l” lor, deoarece “eu-l” îi aduce omului
toată nefericirea duhovnicească. Încrederea în sine este duşmanul nostru cel mai
mare şi mai rău, pentru că ne aruncă în aer fără milă şi ne lasă nefericiţi pe drumuri. Când omul are încredere în sine, se leagă şi nu poate face nimic sau se luptă
singur. Atunci este firesc să fie biruit de vrăjmaş sau să nu reuşească şi astfel să i se
zdrobească “eu-l” său. Bunul Dumnezeu de multe ori iconomiseşte foarte înţelept ca
să vedem şi intervenţia Sa dumnezeiască şi nereuşita ce am suferit-o prin încrederea
noastră în sine. Atunci când cineva urmăreşte şi cercetează fiecare eveniment ce se
petrece în viaţa sa, dobândeşte experienţă, ia aminte şi astfel sporeşte.

Hristos cerea mai întâi credinţă în puterea lui Dumnezeu şi apoi făcea minunea:
“Dacă crezi în puterea lui Dumnezeu, te vei face sănătos”, spunea. Nu precum spun
astăzi unii, în mod greşit: “Omul are puteri şi dacă crede în puterile lui, le poate face
pe toate. Nu spune şi Evanghelia: «Să crezi»? Prin urmare, suntem de acord”. Da,
Hristos spunea: “Crezi?“, dar înţelegea: “Crezi în Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu
poate?“. Cerea de la om garanţia că are credinţă în Dumnezeu şi numai atunci ajuta. Nicăieri nu spune Evanghelia să cred în egoismul meu, ci să cred în Dumnezeu,
să cred că numai El mă poate ajuta, mă poate vindeca. Aceştia însă le iau anapoda
şi spun: “Omul are puteri şi trebuie să creadă în el însuşi”. A crede cineva în el însuşi
înseamnă că are sau egoism sau demonizare. (…) În spatele acestui aranjament egoist se ascunde lucrarea diavolului. Unii ca aceştia încurcă pe “crezi?” ce l-a spus Hristos, cu “crezul” lor. De aici porneşte toată această demonizare ce există în lume. După aceea îţi spun: “Să nu respecţi nici pe cel mare, nici pe cel mic, ca să dobândeşti
personalitate”. De aceea auzi nişte lozinci: “Calcă-i, zdrobeşte-i, ca să reuşeşti”.
Respectul este considerat ceva retrograd şi diavolul triumfă. (…) Altul spune: “Cred în
Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a dat minte ca să putem face orice vrem”. Sau: “Sunt
dumnezeu. Nu spune Scriptura: «Dumnezei sunteţi şi fii ai Celui Prea Înalt toţi»?”. Nu
se gândeşte că pentru a fi cineva dumnezeu după har, trebuie să aibă harul lui
Dumnezeu. Însă el numai cu mintea lui se socoate pe sine dumnezeu. Altceva este ca
cineva să aibă harul lui Dumnezeu şi să se facă dumnezeu după har, şi altceva este să
se autoproclame pe sine dumnezeu. Aici este încurcătura. Făcându-se astfel pe sine
dumnezeu, în cele din urmă ajunge să fie ateu.
Sursa: Cuviosul Paisie Aghioritul, Trezire duhovnicească, Ed. Evanghelismos, 2003
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Vitamine duhovniceşti
Dacă fac pace în mine, pot înțelege inima celuilalt
Dacă m-ar întreba cineva ce este Scriptura, aș răspunde “armonie, domnule!”. Adică
să fiu mereu în situaţia să păstrez pacea, pentru că raportul dintre dreptate şi pace
este de la doi la opt. Deci, faci dreptate şi câştigi doi, dar pierzi opt. Faci pace, câştigi
opt, dar pierzi doi. Deci, pacea este de patru ori mai mare decât dreptatea. Numai
atunci poţi să faci armonie. Deci, tu trebuie să fii un erou al armoniei, un erou al
păcii, cu orice chip. În felul acesta poţi avea dezvoltat discernământul de a putea
înţelege inima cuiva. Orice om care are o pace sufletească are o valoare nemaipomenită în sufletul lui şi o armonie în unitatea în care trăieşte el.
(…) pacea înseamnă să renunţi la părerile tale, să renunţi la gusturile tale, la
chemările tale păcătoase, sau să renunţi la a face un război gratuit, cum zice cineva:
“Mi-a zis, i-am zis şi am să-i zic!” (…) nu raţional trebuie să se întrebe, nici raţional să
se răspundă. Pacea aceasta vine fără explicaţii. Simţul bucuriei nemaipomenite, ca şi
în iubire. De ce? Pentru că, practic, nu ai nimic cu nimeni. Inima mea e liberă despre
alţii, ca să-I fac loc Mântuitorului Hristos să o ocupe. Pacea a venit la voi, adică a venit Hristos în inima voastră, pentru că nu duşmăniţi pe nimeni. Ne punem idealul cel
mai înalt: iubirea de vrăjmaşi, mântuirea. Nu e utopie, pentru că spune Mântuitorul
Hristos: “E posibil lucrul acesta!” S-a încercat cu adevărat să se iubească vrăjmaşul?
Sau ştim numai din Scriptură că trebuie să iubim, însă ne urâm răzbit? Să se plece cu
adevărat la iubire. La nivelul zilei, sau al vieţii întregi, n-ai să reuşeşti să ajungi la o
mare iubire. Dar te ajută harul lui Dumnezeu şi tu ai să mori iubind pe vrăjmaşi, sau
cel puţin să nu-i urăşti. Deja eşti într-o poziţie de salvare. Ca să fii erou trebuie să te
jertfeşti continuu. Ce mă interesează că se supără celălalt? Să nu Se supere Hristos!
Oriunde trebuie să fii cu Hristos, fără agitaţie, cu o foarte mare liniştire sufletească.
Mă bucură, sunt fericit că sunt creştin şi ţi-aş dori şi ţie să fii. Pentru că ei văd la tine
pacea ta. Apoi, pe ei îi vor consuma plăcerile şi se vor simţi obosiţi. Văzându-te pe
tine că eşti liniştit, te întreabă: “Domnule, de ce ai tu pacea asta?” “Pentru că vreau
să trăiască Hristos în inima mea continuu!” Adică nu am duşmani în inima mea.
Hristos nu intră într-o inimă ocupată de vrăjmăşie. Şi, pentru faptul că urâm, unde-i
eroismul? Păi ce, te duci la război să te predai duşmanului? Duşmanul te omoară!
Luptă de pe poziţia ta creştină, dar fără duşmănie! Însă este voie să vă apăraţi. Să nu
se speculeze poziţia noastră creştină ca pe o slăbiciune. Căci dacă am şti când vine
furul – cum spune Mântuitorul – nu l-am lăsa să spargă casa. Noi ne opunem, nu
doar întinzi mâinile... “Nu intra!”, ci te lupţi cu el. Şi poate să cadă el. Deci, îţi aperi
valorile. (Părintele Arsenie Papacioc)
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Bălan, Ne vorbește Părintele Arsenie, ediția a II-a, volumul 3, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2010, p. 126-128

