
 “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 69 (2015), Duminica a 6-a după Rusalii                                     
(Vindecarea slăbănogului din Capernaum) 

Evanghelia: Matei 9, 1-8* 
 

Î 
n vremea aceea, Iisus intrând în corabie, a trecut dincoace şi a venit 
în cetatea Sa. Şi iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Şi Iisus, 

văzând credinţa lor, i-a zis slăbănogului: „Îndrăzneşte, fiule, iertate fie 
păcatele tale!“  
    Dar unii dintre cărturari ziceau în sinea lor: Acesta blasfemiază. Şi 
Iisus, cunoscând gândurile lor, le-a zis: „De ce cugetaţi cele rele în           
inimile voastre? Căci ce este mai lesne?: A zice: Iertate fie-ţi păcatele!, 
sau a zice: Ridică-te şi umblă!? Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului 
pe pământ să ierte păcatele, – i-a zis atunci slăbănogului –: Ridică-te, 
ia-ţi patul şi mergi la casa ta!“ Şi ridicându-se, s'a dus la casa sa. Iar 
mulţimile, văzând acestea, s'au înspăimântat şi au slăvit pe 
Dumnezeu, Cel ce dă oamenilor o astfel de putere. 

 

A ne educa inima este departe de a fi un fapt simplu. În schimb educarea intelec-
tului este relativ mai uşoară - în funcţie de capacităţi, fiecare dintre noi poate     
să-şi dezvolte darurile sale intelectuale. Intelectul primeşte şi reţine tot ceea ce 
lasă asupra lui o anumită pecete. În privinţa aceasta inima este un organ duhovni-
cesc mult mai complex. Complexitatea sa provine din faptul că ea reacţionează şi 
se schimbă necontenit, nu în sensul că ar putea deveni necredincioasă primei iu-
biri, ci că după ce a trecut printr-o nouă trăire ea se schimbă, devine alta. În acest 

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 
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sens, singura forţă stabilă, în stare să menţină în inimă o armonie, o ordine     
desăvârşită, este rugăciunea, căci ne leagă de Dumnezeu, Cel ce nu se schimbă 
niciodată, şi Care totodată închide în Sine nesfârşite bogăţii. Aşa cum spunea 
Sfântul Ioan Gură de Aur, “Dumnezeu este fiinţa cea mai simplă, în sensul integri-
tăţii şi transparenţei Sale desăvârşite”; în El nu există acest caracter complicat,  
caracteristic omului, ci o bogăţie nemărginită. El este Cel atotbogat. 

Principalul obstacol în calea educării inimii e teama noastră în faţa suferinţei, în 
faţa întristării sufletului, a tragediei duhului. Ne e teamă să suferim şi din această 
cauză ne îngustăm inima şi o acoperim cu o platoşă. Ne e teamă să privim şi să 
vedem, ne e teamă să ascultăm şi să auzim; ne e teamă să vedem suferinţa alt-
cuiva şi să auzim strigătul sufletului său. De asemenea, ne închidem în noi înşine 
şi din această cauză devenim din ce în ce mai înguşti, prizonieri ai acestei zăvo-
râri. Există un poem minunat al lui Merejkovski, intitulat “Coralii”, în care se spu-
ne despre corali că sunt cele mai fragile creaturi din mare; de aceea, pentru a se 
apăra şi supravieţui, ei se înconjoară de această materie dură, numită chiar coral, 
dar tocmai această autoapărare îi omoară. La fel se întâmplă şi cu omul care se 
apără de durere, de suferinţă, de groază, de frica faţă de ceea ce i-ar putea prici-
nui lui însuşi durerea aproapelui, boala, moartea celuilalt, pe scurt toată grozăvia 
şi tragedia veiţii pământeşti. Un astfel de om e bine ocrotit, dar în acelaşi timp el 
trăieşte o moarte lăuntrică. 

Pentru a ne educa inima spre a fi o inimă vie, trebuie să ne punem cu cea mai de-
plină sinceritate următoarea întrebare: “Suntem noi, oare, pregătiţi să lăsăm să 
intre în inima noastră orice suferinţă? Suntem, oare, gata să compătimim cu orice 
om care suferă de frig, de foame, de teamă, şi care în viaţă a avut parte de nenu-
mărate lovituri? Suntem noi gata să împreună-pătimim cu aceştia, fără a încerca 
să aflăm dacă sunt sau nu vinovaţi, întrebându-ne doar: acest om suferă sau nu? 
Suntem noi gata să răspundem acestei suferinţe cu toată compătimirea de care 
ne simţim în stare?” Dacă vom deschide zăgazurile acestei împreună-pătimiri, ea 
va creşte, se va lărgi şi va îmbrăţişa într-o tot mai mare măsură durerea, tragedia 
vieţii pământeşti. Dar acest lucru ne înspăimântă pe toţi şi ne face să reacţionăm 
în două moduri diferite. Fie ne baricadăm în noi înşine, închizând ochii, astupân-
du-ne urechile şi nevrând să vedem; fie începem să obiectăm: “Desigur că suferă, 
dar cine e vinovat pentru asta? Sigur că suferă, dar de ce trebuie să răspund eu? 
Nu e nimeni altcineva care să o facă? Este el, oare, omul cel mai apropiat mie, ori 
sunt eu cel mai apropiat lui? Nu e nimeni care să-i fie mai apropiat?” 

Un alt procedeu de care ne folosim pentru a ne apăra de violenţa durerii, de     
sfâşierea sufletului, este acela de a ne declanşa o stare de iritare, de mânie. Ne e  
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mult mai uşor să ne mâniem împotriva minciunii care domneşte pe pământ,      
împotriva celor răspunzători pentru această suferinţă, uneori chiar împotriva    
celui suferind, care cere de la noi compătimirea pe care refuzăm să i-o dăruim. A 
suferi este o stare pasivă; a suferi înseamnă a te dărui şi, după cum zice Evan-
ghelia, a îngădui altora să ne facă nouă ceea ce le va dicta lor inima să facă. A te 
mânia e însă uşor; în mânie există o activitate, o forţă vremelnică. În cea mai 
mare parte a timpului trăim mânia ca pe o reacţie virilă la răul din lume. Şi prin 
aceasta noi ne lipsim de orice participare la acea stare a sufletului, la acea atitu-
dine faţă de lume şi de inevitabilele ei dureri, pe care le găsim în Hristos, în 
Dumnezeu. Toată suferinţa pe care a întâlnit-o aici pe pământ, Hristos a asumat-o 
în întregime, cu o iubire curată şi desăvârşită, cu o milostivire sfâşietoare. Şi, când 
această suferinţă s-a manifestat prin ură, printr-o nemăsurată ură, El a luat 
asupra Sa această suferinţă, după cum putem vedea în zilele Sfintele Sale Patimi, 
Răstignirii pe Gologota, morţii şi pogorârii Lui la iad. 

Sursa: Mitropolitul Antonie de Suroj, Taina iertării, taina tămăduirii, Editura Reîntregirea, pp. 32-35 

Dragostea anulează distanţele 

(…) dacă suferi pentru celălalt, îl iubeşti puţin mai mult. Dragostea cu durere       
înseamnă să strângi în braţe pe un frate de-al tău care are demon, iar demonul să 
plece. Fiindcă dragostea care îmbrăţişează, dragostea duhovnicească cu durere, 
dăruieşte făpturilor lui Dumnezeu mângâiere dumnezeiască, îi îneacă pe demoni, 
slobozeşte suflete şi vindecă răni cu balsamul dragostei lui Hristos pe care îl var-
să. Omul duhovnicesc este tot o durere. Se topeşte de durere pentru ceilalţi, se 
roagă, mângâie. Şi luând asupra lui durerea celorlalţi este întotdeauna bucuros, 
căci Hristos îi ia durerea şi îi dăruieşte mângâiere duhovnicească.(…) Dragostea 
adevărată îl încredinţează lăuntric pe celălalt fără manifestări exterioare. Dragos-
tea înseamnă să asculţi cu durere mâhnirea celuilalt. Dragostea înseamnă şi o 
privire îndurerată şi un cuvânt pe care îl vei spune cu durere celuilalt când el se 
confruntă cu o greutate. Dragostea înseamnă să participi la durerea lui, să-l odih-
neşti în necazul lui. Dragostea înseamnă să rabzi un cuvânt greu pe care ţi-l va 
spune. Toate acestea mai mult decât cuvintele multe şi decât manifestările exte-
rioare. Când suferi lăuntric pentru celălalt, Dumnezeu îl încredinţează lăuntric de 
dragostea ta şi atunci el o simte chiar şi fără manifestări exterioare. Tot aşa se 
întâmplă şi când nu se exteriorizează răutatea pe care o avem în lăuntrul nostru; 
şi în acest caz celălalt tot o simte. Vezi şi diavolul, când se arată ca un "înger de 
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lumină"(II Cor. 11,14), aduce tulburare, pe când îngerul adevărat aduce o bucurie 
negrăită.(…) În viaţa duhovnicească nu există “aproape” şi “departe“. Dragostea 
lui Hristos nu este despărţită de distanţe, căci Hristos cu dragostea Sa anulează 
distanţele. Prin urmare, omul, atunci când este aproape de Hristos şi se leagă 
frăţeşte de celălalt cu dragostea lui Hristos, fie că se află aproape, fie departe, îl 
simte pe celălalt întotdeauna aproape. 

Sursa: Cuviosul Paisie Aghioritul, Patimi şi virtuţi, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2007 

Cum pot afla rolul meu în viaţă? De câţiva ani mă macină această 
întrebare. Cum pot scăpa de ea? 

În primul rând, cred că trebuie să părăsim dorul ăsta de “a scăpa de…”. Paradoxal, 
însuşindu-ne, asumându-ne anumite greutăţi scăpăm de ele. Fiindcă fiecare criză 
este o nevoie care trebuie să se împlinească. Iată că medicina homeopatică înţe-
lege mai bine cele ale bolii. Nu este cazul să te scapi de un simptom, durere, tem-
peratură, de leşin sau mai ştiu eu ce, e vorba că prin acel simptom boala în trup 
manifestă felul prin care trebuie să se vindece. Iar leacul pe care îl găseşte home-
opatul, printr-o asemănare cu simptomele, declanşează, îmi vine să zic, o reacţie 
în trup care face ca simptomul să devină lucrător; lucrător făcându-se, se săvâr-
şeşte acea vindecare sau doză de vindecare pentru care simptomul dispare. Şi 
dispare mai repede decât poate cu, dacă ai bine citit, bine găsit leacul, mai repe-
de şi mai uşor decât cu alte medicamente puternice, dar mai ales într-un mod 
mai adevărat, fiindcă simptomul, organismul şi-a făcut treaba prin acel medica-
ment care i-a dat putinţa să se vindece. Aşa şi în cele duhovniceşti. 

Trebuie Domnul să-ţi dea. Cere lui Dumnezeu, de fiecare dată când îţi vine gân-
dul: “care mi-e rolul în viaţă”? Strigă către Dumnezeu, cere-i lui Dumnezeu,       
spune-i în orice fel de cuvinte, cât de simple, profită că Dumnezeu e 
pretutindenea, că sala e plină de Dumnezeu, că lumea e plină de Dumnezeu, 
cerul şi pământul, şi zi-i Domnului, şi nu rămâi ca unul… Dumnezeu aşteaptă, zice 
Hristos în Apocalipsă: “Iată, stau la uşă şi bat”, şi poate că criza prin care treci, că 
nu ştii cine eşti şi ce vrea Dumnezeu cu tine, poate că este pur şi simplu efectul 
faptului că Hristos bate la uşa ta. Răspunde, cheamă-L înăuntru! Până când vei 
găsi o întrebare la care Dumnezeu va putea răspunde real, sau o experienţă a 
vieţii, sau vei citi ceva, undeva, sau cine ştie ce va face Dumnezeu, şi… să dea 
Dumnezeu să facă şi să facă… curând şi “să-ţi pice fişa” şi să te bucuri”. 

 

Sursa: Părintele Rafail Noica, răspuns transcris din conferinţa: Din ce moarte ne-a izbăvit Hristos, 
Alba-Iulia, decembrie 2005 


