“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 71 (2015), Duminica a 8-a după Rusalii
(Înmulţirea pâinilor)

Evanghelia: Matei 14, 14-22*

Î

n vremea aceea Iisus ieşind, a văzut mulţime mare şi I s'a făcut milă de ei
şi le-a vindecat bolnavii.
Iar când s'a făcut seară, ucenicii s'au apropiat de El şi I-au zis: „Locul este
pustiu şi iată că vremea a trecut; dă drumul mulţimilor ca să se ducă prin
sate să-şi cumpere de mâncare“. Iisus însă le-a răspuns: „Nu trebuie să se
ducă; daţi-le voi să mănânce“. Iar ei I-au zis: „Nu avem aici decât cinci pâini
şi doi peşti“. Şi El a zis: „Aduceţi-Mi-le aici!“ Şi poruncind mulţimii să se
aşeze pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, a binecuvântat; şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile; iar ucenicii, mulţimilor. Şi au
mâncat toţi şi s'au săturat; şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri,
douăsprezece coşuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de
bărbaţi, afară de femei şi de copii.
Şi îndată Iisus i-a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui
pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.

Universul minunilor lui Dumnezeu: Sfânta Împărtăşanie
IPS Bartolomeu Anania
Iubiţi credincioşi, ni s-a istorisit astăzi una din marile minuni pe care le-a săvârşit
Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul predica într-un loc pustiu, iar mulţimile mai
de aproape şi mai de departe Îl urmaseră şi-L ascultaseră fără întrerupere vreme de
ceasuri şi ceasuri întregi. Cuvântul Lui le era hrana pentru suflet şi parcă nu se săturau, L-ar fi tot ascultat, au uitat de foamea şi de setea trupului. Dar la un moment
dat ucenicii s-au apropiat de Domnul şi I-au spus: “Învăţătorule, iată, s-a făcut spre
seară şi oamenii aceştia n-au mâncat nimic toată ziua. Dă-le drumul să meargă prin
*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu
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satele din preajmă şi să-şi cumpere de ale gurii”. Erau mulţi, erau foarte mulţi, circa
cincisprezece mii: bărbaţi, femei şi copii. (…) Iar Domnul Iisus ştiind ce avea de gând
să facă i-a provocat şi le-a zis: “Daţi-le voi să mănânce!” “Noi n-avem decât cinci pâini
şi doi peşti.” (…) “Aduceţi la mine cele cinci pâini şi doi peşti.” I le-au adus, iar El şi-a
ridicat ochii la cer, le-a binecuvântat, le-a frânt şi le-a dat ucenicilor şi zice: “Daţi-le
voi mai departe!” (…)
Cu această minune, Iisus ne-a lăsat o lecţie extraordinară, aceea pe care v-am
menţionat-o şi pe care v-aşi repeta-o: foamea şi setea de Cuvântul lui Dumnezeu care
e răsplătită prin potolirea foamei şi setei trupeşti întotdeauna. De aceea spune
Mântuitorul Hristos în altă parte: “Căutaţi întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea
Lui şi toate celelate vi se vor adăuga”. Ei bine, oamenii aceia au căutat întâi Împărăţia,
pâinea şi saţiul au venit pe urmă. (…)
M-am gândit de foarte multe ori, şi în timpul studiilor, la această minune. Şi până la
urmă, ştiţi ce mi-am zis: “Mie nici nu mi se pare extraordinară această minune”. Unii
spun că eşti incredibilă pentru că au participat foarte mulţi subiecţi, mii de oameni.
Dar eu zic: ”Nu, nu, nu!” Pentru că această minune a fost precedată de o alta care mi
se pare adevărata minune: este minunea spicului de grâu, este faptul că eu pun în
pământ un singur bob de grâu şi-mi creşte un spic cu 20-30. Îmi veţi spune poate:
“Bine, bine, dar acestea sunt legile geneticii”. Le ştiu, le-am învăţat şi eu prin şcolile
mele şi lecturile mele. Cunosc foarte bine toate teoriile, cunosc şi ingineria gene-tică.
Fără îndoială avem explicaţii ştiinţifice dar cauzalitatea n-o au. (…) pe mine mă
interesează întâia oară, primul bob de grâu cine l-a făcut şi l-a binecuvântat ca din el
să răsară o sută? Mie asta mi se pare minunea. Şi pentru că nu avem nici un fel de
dovadă sau nici un fel de argument, nici un fel de demonstraţie că omul a creat bobul
de grâu, atunci trebuie să admit că el a fost creat de Dumnezeu. Şi atunci, Cine a
produs minunea spicului de grâu a produs şi minunea înmulţirii pâinilor că este Una şi
aceeaşi Persoană, este Unul şi acelaşi Autor. (…)
Mie mi se pare - sunt convins - că trăim într-un univers de minuni de care nu ne dăm
seama. Şi un răsărit de soare e o minune, un răsărit de lună e o minune, un apus de
soare e o minune, bobul de ploaie care cade este o minune. (…) Aşa încât, dragii mei,
iată universul de minuni în care trăim şi pe care va trebui să-l şi simţim.
Am să vă mai spun ceva: orice minune de acest fel era un fapt real, dar era şi o prefigurare. Schimbarea la Faţă (…) a prefigurat Învierea Domnului, slava Lui, Lumina Lui,
Lumina Învierii. Ei bine, minunea înmulţirii pâinilor prefigurează Cina cea de Tai-nă şi
Euharistia. Atunci la Cina cea de Taină, Iisus a luat pâinea, a frânt-o, le-a dat-o
ucenicilor Săi şi a zis: “Luaţi şi mâncaţi, (…) acesta este Trupul Meu Cel ce se frânge
pentru voi spre iertarea păcatelor”, şi la sfârşitul Cinei potirul: “Beţi dintru acesta toţi,
Acesta este Sângele Meu al Legii celei noi Carele pentru voi şi pentru mulţi se
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varsă spre iertarea păcatelor”.
Ştiţi ce se întâmplă, iubiţii mei? Minunea se întâmplă în fiecare zi, cu fiecare Liturghie. Există o rugăciune înainte de împărtăşire în care se spune aşa: “Doamne, şi
să-mi dau seama precum se cuvine de aceste Sfinte Taine”. De obicei nu ne dăm
seama cum se cuvine, nici măcar noi preoţii. Şi totuşi, de câte ori avem în faţă pâinea şi vinul şi invocăm puterea Duhului Sfânt ca ele să se prefacă în Trupul şi Sângele Domnului se săvârşeşte o minune. Iar frăţiile voastre care veniţi la Altar să vă împărtăşiţi, să vă cuminecaţi, cum spunem noi prin Ardeal, sunteţi părtaşi ai acestei
minuni, vă împărtăşiţi cu minunea lui Dumnezeu a pâinii şi a vinului care se înmulţesc. Preotul rosteşte - sau Arhiereul - când are în mâna Sfântul Trup al Domnului:
“Cel ce sfărâmă şi nu se desparte, Cel ce se mănâncă şi niciodată nu se sfârşeşte”. Se
înmulţeşte şi se va înmulţi până la sfârşitul veacurilor cu puterea Duhului Sfânt.
Aşa încât, iubiţii mei, iată, dacă nu sunteţi convinşi că spicul de grâu în sine este o
minune şi dacă nu vă creaţi sentimentul că un răsărit de soare este o adevărată
minune, atunci cel puţin să trăiţi puternic sentimentul şi certitudinea că prin
cuminicarea euharistică sunteţi părtaşi ai unei minuni care se săvârşeşte în fiecare
Sfântă Liturghie prin mâinile noastre ale nevrednicilor slujitori ai lui Iisus Hristos. Şi
cu aceasta veţi avea saţiul duhovnicesc. Iar când veţi zice în rugăciunea “Tatăl
nostru”: “Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi”, vă amintiţi de
ceea ce trebuia să ştie ucencii Domnului de la început: ”Însă fără Mine, nu puteţi
avea nimic”. Dumnezeu ne dă bucata aceea de pâine, Căruia i-o cerem să ne-o dea,
măcar pentru o zi. Şi mâine i-o cerem din nou şi ne-o dă, mai mare sau mai mică,
mai albă sau mai neagră, dar este o bucată de pâine pe care i-o cerem lui Dumnezeu
şi pentru care trebuie să-i mulţumim la sfârşitul mesei pentru aceea că ne-a dat-o.
Mergeţi la casele voastre cu această bucurie că aţi fost, sunteţi şi veţi fi părtaşi la
universul minunilor lui Dumnezeu în această lume. Amin!
Sursa: IPS Bartolomeu Anania, fragment din predica la Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulțirea
pâinilor), 10 august 2003

Vitamine duhovniceşti
“Apucăturile“ de acasă ne fac căsnicia grea
De multe ori mergem bine, ne lepădăm de păcate, nu mai facem păcatele de moarte, ne spovedim, ne împărtăşim, nu mai drăcuim, nu mai înjurăm, nu ne mai jignim
unii pe alţii. Dar se întâmplă unele lucruri, în momente de “stres“, cum zice lumea, şi
ne purtăm ca nişte copii, mai ales la furie. Când omul se înfurie că cineva nu face
voia lui şi depăşeşte puterea lui de răbdare, sunt oameni care se pierd cu firea şi se
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poartă ca nişte copii: trântesc, sparg, urlă, se întorc cu spatele, pleacă de acasă, se
trântesc pe jos, aruncă cu pietre sau cu cuvinte dure. Toate aceste lucruri aparţin
copilului din noi. Sunt lucruri pe care noi le-am învăţat acasă, în familie, până la 7
ani, şi pe care nu le-am dezvăţat. Ne-am impus ca oameni mari să ne purtăm
frumos, dar la o adică uităm acest lucru şi repetăm ce am învăţat acasă. Aceste
“apucături“ de acasă sunt cele care ne fac căsnicia foarte grea; multe din necazurile
familiei creştine vin din faptul că nu respectăm porunca lui Dumnezeu care spune
“Îşi va lăsa bărbatul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va face una cu femeia sa“.

Băieţii de obicei sunt foarte ţinuţi, mai ales de mame. Dacă în familie comunicarea
dintre soţ şi soţie nu e bună, dacă soţul este violent şi există un băiat în acea familie,
mama şi-l va face aliat pe băiat. O să îi spună lui toate necazurile, o să îşi pună în el
toată nădejdea, el o să se simtă foarte important, va fi copleşit cu atenţii şi cu tandreţe şi acesta este ceea ce numim noi “băiatul mamei“. Dar şi când se înţeleg bine
părinţii şi băiatul este bine crescut, el zice: “La noi acasă aşa era, aşa e bine!“ De ce?
Pentru că “Aşa făcea tata!“
Deci noi pornim de acasă cu nişte apucături, bune sau rele, şi le impunem celui cu
care ne căsătorim. Aşteptăm ca celălalt să fie ca mama, şi asta este o piedică foarte
mare. Când vrem să ne căsătorim trebuie să ne lepădăm de părinţi în sensul că ne
lepădăm de toate apucăturile şi ne ducem într-o lume nouă, într-o casă nouă, învăţăm obiceiuri noi împreună. De aceea şi ea îşi lasă familia, şi el; şi nu vom face niciodată comparaţie cum era şi nu vom impune modelele. Dacă spun: “Ştii, acasă făceam aşa şi aşa“ şi ea zice: “Hm, mi-ar plăcea şi mie!“, atunci putem să facem ca pe
un model, dar nu să impunem. Un băiat care a avut o mamă excesiv de grijulie care
i-a îndeplinit toate dorinţele va căuta în căsătorie o mamă. Va aştepta de la soţie să
îl alinte, să îi aducă cafeaua la pat, “unde sunt cămăşile?“, deci va avea aceleaşi
aşteptări ca de la mama.
(…) Când pornim la drum pentru a forma o familie Dumnezeu ne dă semne dacă va
fi bine sau nu. Dacă te-a jignit, dacă te-a rănit, e un semn că ceva nu e în regulă. Dar
biata fată zice: “Ei, las’ că îl fac eu om!“ Şi pe urmă o face el “neom“, că n-ai cum să îl
faci tu om, dacă nu se face el… Apoi, când ne căsătorim, trebuie să fim atenţi la familia celuilalt: ce fel de familie e, în ce relaţii e cu familia, ce a învăţat de-acasă, cât
s-a desprins de ce a învăţat acasă? Ori noi ne căsătorim în perioada oarbă, în care
dragostea e oarbă. Nu face nuntă până nu ţi se deschid ochii! Nu înseamnă că dacă
cineva a avut necazuri în familia de origine va avea şi în familia lui, pentru că
pocăinţa, iertarea şi viaţa duhovnicească schimbă, dar noi trebuie să fim realişti, să
nu ne îmbătăm cu apă rece.
Sursa: Maica Siluana Vlad, fragment din conferinţa “Despre familia creştină“, Drobeta Turnu Severin,
2008

