
 
“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 166 (2017), 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. 

Rar s-a întâmplat să bucure oamenii pe Dumnezeu. Bucurie în cer se face când un 
păcătos se-ntoarce; dar bucuria pe care-a facut-o sutaşul din Capernaum lui Iisus e 
cu totul alta. Acesta era roman, sabie stăpanitoare peste Israil. Cu toate acestea îi 
plăcea credinţa într-un singur Dumnezeu, al lui Israil, şi în Mesia pe care-L aşteptau 
iudeii. De aceea le-a şi clădit o sinagogă în Capernaum. 

Căpitan roman, lasă la o parte mândria uniformei, lasă la o parte părerile vremii des-
pre sclavie şi iată-l că aduce ceva nou în faţa lui Iisus: iubirea de oameni. Sutaşul pre-
ţuieşte pe ordonanţa sa la rangul de om şi intervine pentru el înaintea Proorocului  

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 
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lui Israil. Căpitanul roman se roagă pentru ordonanţă. Dar nu numai rugăciune, nu 
numai iubire de om, ca om, ci şi credinţă vrednică de Dumnezeu. Sutaşul roman L-a 
recunoscut pe Iisus-Dumnezeu. Iudeii n-au putut face aceasta. 

Aceasta L-a mirat pe Iisus şi L-a bucurat. Săvârşirea minunii nu ne mai miră. Nu l-a 
mirat poate nici pe sutaş, de vreme ce aceasta era, după credinţa sa, un fapt de la 
sine înţeles şi fără discuţie. 

Cam ce-am putea potrivi pentru noi, din Evanghelia cu sutaşul? Cred că acestea: ce 
preţ are înaintea lui Dumnezeu credinţa fără discuţie în Iisus Hristos, ca Dumnezeu. 
Ce bucurie-I făceau lui Iisus dovezile iubirii de oameni, - şi mai ales când aceştia-s 
neînsemnaţi. Că nu-i neapărat de trebuinţă să vie Mântuitorul personal, pe jos, 
oarecum, ca să se săvârşească lucrul lui Dumnezeu. Că ar fi bine să avem şi noi 
smerenia pe  care o avea sutaşul, a nevredniciei de-a intra Dumnezeu în casa no-
astră, - că tocmai această smerenie Îl sileşte să vie şi să pună la rând ale noastre, 
toate. Că numai o viaţă curată e în stare să asigure darurile acestea sufleteşti, care 
L-au bucurat pe Iisus. 

Să-i fim recunoscători acelui sutaş roman, că ne-a dat model de credinţă şi curăţie 
sufletească. Să-i fim recunoscători că, în locul nostru, totuşi s-a găsit cineva să-L 
bucure pe Iisus. Au mai fost şi alţii: Marta şi Maria, surorile lui Lazăr; cu Lazăr era 
prieten. Avea şi alţi Lazări, iar mai pe urmă L-au bucurat cuvintele înţelepte ale 
tâlharului de pe cruce. 

Am băgat de seamă că ori de câte ori bucura cineva pe Iisus, Iisus sălta cu Duhul şi 
spunea lucruri privitoare la viaţa viitoare. Aşa a fost şi cu prilejul bucuriei pe care i-a 
facut-o sutaşul. Atunci a descoperit Iisus soarta evreilor până la sfârşitul lumii: că vor 
rămâne cei mai de pe urmă, deşi au fost chemaţi cei dintâi în împărăţia lui 
Dumnezeu. 

Dar dacă noi, creştinii, suntem înaintea lor, aceasta n-o putem menţine decât cu 
credinţa după modelul sutaşului. (…) 

Găseşti calităţi sufleteşti unde nu te aştepţi. Căpitanul roman al oraşului Caperna-
um, dator să facă simţită în Israel gheara Aquilei romane, dă trei dovezi de om, care 
au mirat profund şi pe Iisus. 

Romanul acesta era democrat: alerga până la Dumnezeu pentru ordonanţa sa; şi iu-
bea şi pe cei de alt neam, pe iudei, pe care trebuia să-i apese, după rosturile lui ofi-
ciale printre ei. Romanul acesta credea în Dumnezeu, nu în zeii romani. Şi credea 
bine în Dumnezeu: în atotputernicia, în atotprezenţa - şi deci în puterea la distanţă, 
peste orice distanţă, a Cuvântului lui Dumnezeu. El credea şi ce nu credeau iudeii: că 
Iisus e Dumnezeu. Şi în sfârşit, e omul real, care a trimis lui Iisus cuvintele: 
“Doamne nu te osteni, că nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, de aceea nici 
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pe mine nu m-am socotit vrednic să vin la tine, ci zi un cuvânt numai, şi se va 
tămădui sluga mea”. Poate nicăieri pe pământ n-a găsit Iisus atâta smerenie. De 
aceea l-a şi ridicat mai presus de Israel.  

Căpitanul roman din Capernaum era deodată: omul ordinei, al stăpânirii romane, 
omul iubirii de oameni, omul iubirii şi credinţei în Dumnezeu şi omul smereniei. 
Om concret şi totuşi duhovnicesc: reprezenta o centurie de ostaşi, dar mai mult, re-
prezenta un stil spiritual a multe centurii de sfinţi. De aşa oameni ascultă Dumnezeu 
în toate vremile... 

Sursa: Pr. Arsenie Boca, Cuvinte vii, Editura Charisma, 2006 

Degeaba vrei să pari plin de pace, dacă ții minte răul                                                     
și îl reproșezi cu prima ocazie 

Vine un “moment rău” în care suntem stăpâniţi de patima mâniei şi scoatem în afară 
nu numai prisosul, ci şi ceea ce este înăuntrul cisternei de otravă pe care o avem în 
sufletul nostru. Astfel, se întâmplă ca şi cu marea: când se învolburează, scoate la su-
prafaţă lucrurile nefolositoare ascunse înlăuntrul ei şi, oarecum, îşi curăţă adâncu-
rile. Sfântul Ioan Scărarul spune: “Am văzut oameni care, aprinşi de nebunia mâniei, 
scoteau dinlăuntrul lor, ca printr-o vărsătură, ţinerea de minte îndelungată a răului. 
Astfel, printr-o patimă s-au izbăvit de cealaltă”. Se poate mânia şi un om care are in-
imă curată, care nu ţine minte răul şi care este bun la suflet. Însă acest om, în mânia 
lui, nici nu va ocărî, nici nu va grăi cuvinte urâte etc. “Omul cel bun, din comoara lui 
cea bună scoate afară cele bune” (Matei 12, 35). Mânia este oglinda sufletului. 
Desigur că a lăsa de-o parte cineva răutatea înseamnă un bine pentru sănătatea lui, 
însă “vărsătura” în sine este respingătoare, urâtă. Şi acest “material” se găsea depo-
zitat înlăuntrul fiinţei lui. De aceea, cei care în mânia lor scoteau ţinerea de minte a 
răului îşi făceau, în acelaşi moment, bine sufletului lor. Ceea ce scoteau în afară era 
material respingător, urât, pe care îl depozitaseră în sufletul lor. Aceasta a fost marea 
lor greşeală: în loc să-şi ţină sufletul curat, l-au întinat, adunând înlăuntrul lui ţinerea 
de minte a răului, însă, “din fericire, au pierdut-o, chiar dacă în acest mod!”. Unii 
continuă s-o păstreze încă în sufletele lor, cu tot ceea ce înseamnă aceasta pentru 
propăşirea lor duhovnicească. Sfântul Ioan continuă: “Pe aceştia i-am compătimit 
mai mult decât pe cei dintâi, pentru că prin întunericul ţinerii de minte a răului au 
alungat din sufletul lor porumbelul, adică pacea şi bucuria Duhului Sfânt” (Scara, Cu-
vântul 8, 18). “De râul care curge molcom să te temi!”, spune poporul, din experi-
enţă. 

Sursa: Arhimandrit Vasilios Bacoianis, Nu te mai suport! Arta împăcării cu tine însuţi 
şi cu ceilalţi, Editura de Suflet, Bucureşti, 2011, pp. 31-33 
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Despre încercări şi ispite 

Dumnezeu îngăduie ispitele aşa încât să ne poată deştepta spre a ne aminti de El. 
Atunci când îl chemăm, El acţionează ca şi cum nu ne-ar auzi, în aşa fel încât să ne 
înmulţim rugăciunile şi să chemăm mereu sfântul Său nume, de teama feluritelor 
patimi. Atunci, prin durerea stăruinţelor noastre fierbinţi, inima ne este sfinţită, iar 
din experienţă învăţăm slăbiciunea firii noastre pătimaşe. Şi astfel înţelegem în prac-
tică faptul că fără ajutorul lui Dumnezeu nu suntem în stare să facem nimic. Această 
experienţă adâncă este dobândită cu sângele inimii şi rămâne de neşters; ea devine 
o temelie pentru tot restul vieţii acelui om. Harul lui Dumnezeu pleacă şi vine din 
nou, dar experienţa nu pleacă niciodată, căci a fost întipărită înăuntrul inimii. Şi in-
diferent cât ar lăuda satana inima, contează ceea ce este scris pentru totdeauna în 
adâncul ei, şi anume faptul că fără Dumnezeu este imposibil să faci ceva. Dacă nu ar 
fi existat ispite, mândrie şi alte patimi ne-am fi transformat în alţi luciferi. Dar bunul 
nostru Părinte, Dumnezeu, îngăduie necazurile să vină asupra noastră, aşa încât să 
putem fi păziţi de smerenie, care va uşura povara păcatelor noastre. Atunci când 
suntem încă la vremea tinereţii, trebuie să fim ispitiţi, căci tinereţea este uşor de 
corupt. Cu timpul, războiul va înceta şi mult râvnita pace va veni. Să ai doar curaj şi 
răbdare. Nu deznădăjdui, indiferent cât de tare te luptă patimile. Dumnezeu îl iu-
beşte pe cel ce este luptat şi nu se lasă înfrânt. (…) 

Dacă celor ce se tem de Dumnezeu le-ar lipsi feluritele încercări şi ispite, unii dintre 
noi am fi sfârşit într-o mândrie satanică; alţii într-o desfrânare mai rea decât în Sodo-
ma; alţii în întunericul necredinţei şi al impietăţii. Prin urmare, datorită necazurilor 
avem noi această mică pietate, precum şi nădejdea de mântuire. (…) 

Sfântul Apostol Iacov ne învaţă frumos în ceea ce priveşte această problemă: “Mare 
bucurie să socotiţi, fraţii mei, când cădeţi în felurite ispite, ştiind că încercarea 
credinţei voastre lucrează răbdarea“ (Iacov, 1, 2-3). Ispitele ne indică starea lăuntrică 
a fiecărui om. Atunci când apar multe feluri de furtuni, abia atunci se arată experi-
enţa de navigator a căpitanului. Iar necazurile venite de Sus ne indică starea 
creştinului. “Dacă se iau de la noi ispitele, nimeni nu se mai mântuieşte“. Aceasta nu 
înseamnă, totuşi, că noi trebuie să intrăm singuri în ispite după voia noastră. Dar 
luptând, după legea lui Dumnezeu, vom pătimi ispite venind din purtarea Lui de grijă 
cea părintească, din zavistia demonilor, din nepăsarea şi lipsa noastră de experienţă, 
din răutatea oamenilor. Dar ţelul este unul singur: să luptăm cu răbdare şi perse-
verenţă, gândindu-ne că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Prin urmare, e 
nevoie de răbdare şi recunoştinţă. 

Sursa: Avva Efrem Filotheitul, Comori duhovniceşti din Sfântul Munte Athos, Editura 
Egumeniţa 


