
 
“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 126 (2016), Duminica a 10-a după Rusalii                                                      
(Vindecarea lunaticului)   

Evanghelia: Matei 17, 14-23* 
 

Î 
n vremea aceea mergând ei spre mulţime, s'a apropiat de Iisus un om 
căzându-I în genunchi şi zicând: „Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este 

lunatic şi pătimeşte rău, că deseori cade în foc şi deseori în apă; şi l-am adus 
la ucenicii Tăi şi ei n'au fost în stare să-l vindece“. Iar Iisus, răspunzând, a zis: 
„O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă 
voi suferi?... Aduceţi-Mi-l aici!“ Şi Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el şi 
copilul s'a vindecat din ceasul acela.  
    Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, L-au întrebat deoparte: „De ce noi 
n'am fost în stare să-l scoatem?“ Iar Iisus le-a răspuns: „Din pricina puţinei 
voastre credinţe; că adevăr vă grăiesc: Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte 
de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici acolo!, şi se va muta 
şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă. Căci soiul acesta de demoni nu iese decât 
numai prin rugăciune şi prin post“.  
    Întorcându-se ei din Galileea, Iisus le-a spus: „Fiul Omului va să fie dat în 
mâinile oamenilor şi-L vor omorî şi a treia zi va învia“. Şi ei foarte s'au întris-
tat. 

“Eu trebuie să mă micşorez, iar El trebuie să crească” (Ioan 3, 30) 

Cine oare ar mai glăsui astfel? Care dintre toţi oamenii sălăşluitori vreodată pe 
acest pământ ar spune despre sine că-şi doreşte să se micşoreze, că i se cade să se 
umi-lească în vreme ce aproapelui său i se cuvine să crească, să sporească? 

Firesc îi este omului raţionamentul cu totul invers: să voiască a creşte şi a propăşi el 
pe seama şi în dauna celorlalţi. Ceilalţi? Să-l admire, să-i slujească, să-l răsfeţe, să-l  
*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 
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ridice în slăvi! Oricât de mult, de fără întrerupere, de nereticent. Sătul de laude, 
complimente, slujiri şi plecăciuni nu se va declara niciodată. Convins de perfecta-i 
superioritate nu va înceta în veac a fi. Egocentrismul şi idolatrizarea eu-lui sunt cere-
rile şi dorinţele sufletului omenesc obişnuit, câtuşi de puţin ştergerea şi înfrângerea 
sinelui, recunoaşterea superiorităţii altuia. Ceilalţi îi sunt toţi inferiori, orbi care nu 
se pricep să-i deosebească însuşirile excepţionale şi să-l aprecieze cum ar trebui. 

Şi totuşi Ioan Botezătorul aceasta chiar face, lucrul acesta de necrezut, de potrivnic 
firii, de scandalos pentru orice psihie normală: pe sine se vrea micşorându-se, pe 
celălalt crescând, biruind, afirmându-se, împlinindu-se! De aceea şi este fraza de la 
Ioan 3, 30 atât de nepământească, de fără de pereche, de anevoie asimilabilă 
minţilor noastre. 

În cuprinsul Scripturii - bogată în formule fascinante şi-n sentinţe vrednice a se înti-
pări în cugetul nostru – , zicerea Botezătorului străluceşte totuşi cu o lumină nespu-
să şi ni se înfăţişează ca un giuvaier. Ea contrazice atât de făţiş tendinţa oricărei in-
dividualităţi de a se socoti centrul cercului înconjurător şi de a considera ca legitim 
să-şi acorde numai drepturi şi monopolul dreptăţii încât nu poate să nu uimească 
aşa cum ar face mărul care, sfidând legea universală a gravitaţiei, în loc să cadă la 
pământ când se desprinde din pom, s-ar înălţa spre cer. (…) 

Ioan Botezătorul se trece în umbră, se şterge, parcă s-ar dori invizibil. El devine acel 
prieten al Mirelui de care pomeneşte Iisus în versetul 29 al capitolului 3 din Evan-
ghelia Sfântului Ioan, prietenul care se bucură de bucuria Mirelui, care stă şi-L ascul-
tă cu dragoste şi supunere, care nu-şi doreşte nimic altceva decât să-L slujească. 

Iată ce este Ioan Botezătorul: este minunata pildă de “eu” care iese din sine şi – cu 
smerenie şi neţărmurit devotament dobândeşte putinţa de a-şi iubi semenul mai 
mult decât pe sine însuşi. Ioan Botezătorul ne poate fi tuturor îndreptar pe calea 
strâmtă a înfrângerii trufiei, a neroadei trufii, a egoismului şi egocentrismului nos-
tru ridicol care-şi face râs de noi îndemnându-ne a crede că suntem, fiecare, punc-
tul  geometric din chiar centrul lumii şi ne dă ghes a ne încrede numai în noi înşine, 
a ne închide şi încuia în carapacea bine ferecată a sinei noastre imperialiste. 

Ioan ne poate fi pildă sigură de dragoste pentru Mire, adică pentru Hristos şi de sluji-
re neprecupeţită a Sa. Dar, vă veţi întreba poate, cum de-L putem sluji şi iubi ca pe 
un prieten pe Hristos care acum nu se mai află în cuprinsul pământului, ci S-a înălţat 
la cer? Cum de-I putem sta alături, a-L asculta şi vădi iubirea noastră? 

Răspunsul nu poate fi altul decât: să nu huliţi, fraţi creştini, pretinzând că Hristos nu 
se mai află pe pământ şi că S-a înălţat la cer, astfel încât nu-L mai puteţi iubi şi sluji 
cum a făcut Ioan Bozătorul. Oare aţi uitat cele scrise în capitolul 25 al Evangheliei de 
la Matei unde Domnul, vorbind despre înfricoşata Judecată, spune că întrucât am  
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hrănit, adăpat, îmbrăcat, vizitat, cercetat şi ajutat pe unii din fraţii Săi prea mici aflaţi 
în necazuri, suferinţe, robie sau lipsuri pe El L-am hrănit, adăpat, îmbrăcat, vizitat, 
cercetat şi ajutat? Pe El, pe nimeni altul. Hristos e prezent pe acest pământ în Sfânta 
Euharistie sub chipul pâinii şi al vinului. Şi mai este prezent – la fel de lucrător - sub 
chipul tuturor oamenilor asupriţi, obidiţi, încercaţi, ispitiţi de suferinţe, nevoi şi 
nedreptăţi. Iubindu-i şi slujindu-i pe aceşti foarte mici fraţi ai Săi, Lui îi manifestăm 
dragostea noastră şi pe El Însuşi Îl slujim. 

Blasfemie este a zice că nu avem cum sluji, întocmai ca Botezătorul, pe Hristos, că El 
nu mai este de faţă în lumea sensibilă! Dragostea – virtute creştinească supremă şi 
singura perenă – este mijlocul fără greş care ne stă la îndemână pentru a ne dovedi 
umanitatea şi creştinătatea. (…)  

Noi reţinem din viaţa şi jertfa Sfântului Ioan Botezătorul altceva: capacitatea ome-
nească de a ieşi din sine, de a depăşi strâmtoarea fenomenalităţii, de a iubi pe un 
altul. Noi cutezăm chiar a ne face o călăuză (sau măcar un temei de neîncredere în 
afirmaţii sumare) din zguduitoarea, admirabila, senina frază de la Ioan 3, 30: “Acela 
trebuie să crească, iar eu să mă micşorez”. 

Sursa: Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Editura Rohia, 2006 

Trăim în vremurile de pe urmă? 

În vremurile noastre grele şi tulburi există o mică, dar puternică grupare de oameni 
cu anumite căutări metafizice. Unii îl găsesc pe Dumnezeu la nevoie, ca pe o conso-
lare, ca pe o scăpare. De obicei, omul găseşte ceea ce caută şi ceea ce îi convine. Nu 
vrea să se ostenească şi să asude prea mult. Se mulţumeşte cu soluţii exterioare şi 
uşoare. Astfel, uneori îşi rezumă credinţa la îndeplinirea unor obligaţii formale, fără 
nici o valoare. Alteori este păcălit de învăţători vicleni care îi exploatează aspiraţia 
după Dumnezeu, oferindu-i ceva eliberator, plăcut, relaxant, care nu implică nici un 
efort. 

În această căutare se dezvoltă o demonologie, o antihristologie şi o eshatologie, care 
se clădesc pe baze eronate. Exagerări, stabilirea unor date pentru sfârşitul lumii, 
relatări despre naşterea antihristului, şi alte asemenea, produc teamă în sufletele 
creştinilor, lucru ce nu este nici potrivit, nici folositor. Unii vorbesc mai mult de 
antihrist decât de Hristos. Preocuparea lor de bază este tâlcuirea vremurilor. 
Destui înţelepţi se neliniştesc de marea nelinişte a credincioşilor. Cercetarea lor 
curentă este găsirea ştirilor care să le certifice părerile proprii. Considerăm 
nefirească această reacţie exagerată. 
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Vitamine duhovniceşti  
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Oamenii au lăsat lupta împotriva patimilor potrivnice şi sădirea virtuţilor râvnite şi 
se preocupă pătimaş toată ziua cu fantezii, frici, superstiţii, cu aşa-zisele vrăji care 
li se fac, cu numere malefice, şi altele. Au uitat de cercetarea duhovnicească, de 
rugăciu-ne, de lucrarea cea bună, de pocăinţă, de viaţa legată de Sfintele Taine ale 
Bisericii, şi se chinuiesc cu interpretări subiective şi cu false teorii străine. Acestea 
toate îi îndepărtează de esenţă, de fundamentul vieţii duhovniceşti autentice, şi-i 
conduc pe oameni într-un labirint demonic, întunecat. 

Spunând acestea nu vrem să zicem că nu se petrece nimic. Nu propunem o stare de 
complacere nesănătoasă, o atitudine de indiferenţă, de uşurătate şi ignoranţă. Este 
nevoie desigur de trezvie, de atitudine, de bărbăţie, de împotrivire la orice nedrepta-
te sau neadevăr. Libertatea persoanei umane este ceva foarte important şi va trebui 
să fie apărată în orice chip, întotdeauna şi pretutindeni. Toată atenţia noastră ar 
trebui să fie îndreptată spre ceea ce este esenţial, folositor şi adevărat, numai către 
acestea. Din păcate, mulţi oameni se tem să-şi oglindească în adevăr propria 
goliciu-ne interioară. Şi astfel vor să se preocupe de orice nu implică un efort 
personal. 

Azi oamenii se îngrijorează că vor ajunge cumva să nu aibă ce mânca. Strâng alimen-
te pentru zilele grele ce vin. Dar acestea nu au o dată de expirare? Sau cu ce bucurie 
vor mânca văzându-i pe fraţii lor murind de foame? Hristos nu ne-a învăţat “Tatăl 
nostru”? Nu spune acolo: “dă-ne-o nouă astăzi”? Adică şi creştinii se preocupă doar 
de bani şi mâncare? Este foarte important să vedem bine unde se scurge osteneala 
creştinilor noştri. Să nu dăm pricină de râs celor care, fără frică de Dumnezeu, ne 
ironizează, care s-au şi înmulţit în ultima vreme. Suntem judecaţi după alegerile 
noastre. Avem răspunderea opţiunilor noastre. Este neapărat nevoie de studiu, de 
cunoaştere, de experienţă, de sfat şi de luminare. O spun din nou. Este nevoie de 
pocăinţa sinceră a tuturor, de o întoarcere sănătoasă, de schimbarea minţii, a felului 
de viaţă, de o nouă mentalitate, de o altă perspectivă, de altă ţintă, de un scop înalt, 
de o viaţă plină de sens. Cinstea, dreptatea, sincerita-tea se pot întoarce în aceste 
vremuri grele. (…) nu trebuie să trăim continuu în suspi-ciune, în imaginaţii, 
exagerări, fanatism, extremisme şi lupte partizane. Frica, groaza, panica şi revolta 
mpotriva tuturor nu sunt moduri drepte de viaţă duhovnicească. Trăim vremurile 
de pe urmă? Se împlinesc semnele vremurilor? Îşi va pune antihrist pecetea sa? A 
venit sfârşitul lumii? Tot voia lui Dumnezeu se va face. Bătrânul sfânt Siluan spunea: 
Şi cerul cu pământul de s-ar uni, nu mă tem. Hristos dăruieşte celor credincioşi lipsa 
fricii, netulburarea, nădejdea, optimismul şi bucuria. Descurajarea, deprimarea, 
pesimismul şi tulburarea  nu aparţin niciodată creştinilor.  

Sursa: Avva Moise Aghioritul, scurtă omilie tradusă după originalul grecesc şi după 
traducerea în engleză: “Are We Living In The End Times?” 


