
 
“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 46 (2015), Duminica a 32-a după Rusalii                                     
(a lui Zaheu)  

Evanghelia: Luca 19, 1-10* 

Î 
n vremea aceea intrând Iisus în Ierihon, trecea prin el. Şi iată un băr-
bat cu numele Zaheu; şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. 

Şi căuta să-L vadă pe Iisus, care este, dar nu putea din pricina mulţimii, 
pentru că era mic de statură. Şi alergând înainte, s'a urcat într'un sico-
mor ca să-L vadă, că pe acolo avea să treacă. Şi când Iisus a ajuns la           
locul acela, uitându-Se în sus a zis către el: „Zahee, grăbeşte-te de co-
boară, că astăzi în casa ta trebuie să rămân“. Şi el s'a grăbit şi s'a coborât 
şi L-a primit bucurându-se. Şi când au văzut, toţi murmurau, zicând că la 
un om păcătos a intrat să găzduiască. Iar Zaheu, stând în picioare, a zis 
către Domnul: „Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săra-
cilor, şi dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit“. Şi Iisus a 
zis către el: „Astăzi i s'a făcut mântuire casei acesteia, că şi acesta este 
fiu al lui Avraam. Că pe cel pierdut a venit Fiul Omului să-l caute şi să-l 
mântuiască“ 

   Principala mişcare sufletească a lui Zaheu cred că este aceea a îndrăznirii, a cutezan-
ţei. El într-un fel s-a expus pentru că era un boiernaş şi să ajungă el să se urce într-un 
dud şi să se facă într-un fel de râsul copiilor; (…) aşa încât a trecut peste perspectiva, 
peste riscul ridicolului şi, totuşi, dorind să-şi urmărească ţelul de a-L vedea pe Iisus la 
faţă, s-a urcat într-un pom. Această îndrăznire a lui este bine s-o reţinem pentru că pare 
semnificativă pentru noi toţi. Gramatical se spune îndrăzneală. Îndrăzneala însă poate 
să fie şi impertinenţă, poate să fie obrăznicie; cineva care este prea îndrăzneţ. În limb- 

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 
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ajul bisericesc există termenul sau varianta îndrăznire, care este acelaşi lucru, dar 
numai că este o îndrăznire care se face cu bună cuviinţă şi cu control. Poţi să superi pe 
cineva prin îndrăznire, dar nu poţi să-l jigneşti sau să-l insulţi.  

    Ei bine, iubiţii mei, îndrăznirea pe care trebuie să o aibă un creştin este tridimensio-
nală. Una către Dumnezeu, o alta către diavol şi o alta îndreptată către sine însuşi. 
Îndrăznirea către Dumnezeu este nu numai recomandată, dar şi poruncită de Sfintele 
Evanghelii. Dumnezeu este cel Care aşteaptă ca tu să ai îndrăznire către El, aşa cum 
Zaheu a îndrăznit ca să-L vadă pe Iisus. Dumnezeu se descoperă pe Sine Însuşi atunci 
când doreşte, dar aşteaptă ca omul să aibă atâta cutezanţă încât să încerce el să-L 
descopere.  

    Important este să-L descoperi pe Dumnezeu prin lectura Sfintelor Scripturi. Şi aş 
îndemna pe tot creştinul să se gândească bine la aceasta. Îl descoperi pe Dumnezeu 
prin cuvântul Său, şi în special prin Noul Testament, în care este tot lăsământul 
Mântuitorului Hristos şi al Sfinţilor Apostoli. Să ai această curiozitate urmată de 
îndrăznire, să deschizi Sfânta Scriptură a Noului Testament şi să-L descoperi acolo pe 
Fiul lui Dumnezeu într-o primă ipostază. Îndrăzneşte şi intră într-o Biserică şi fă o 
rugăciune sau ascultă un fragment de slujbă. (....) Este îndrăznirea de a-L descoperi pe 
Dumnezeu adevărat. (…) 

    Să îndrăzneşti către Dumnezeu este o poruncă divină. Aduceţi-vă aminte de bolnavii 
care strigau în urma lui Iisus, de orbii şi paraliticii şi leproşii care de departe strigau: 
”Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă pe mine sau ai milă de mine”. Şi lui Iisus nu-i displă-
cea niciodată această îndrăznire. Amintiţi-vă de femeia aceea care avea o boală de 
foarte mulţi ani şi care n-a îndrăznit să stea în faţa lui Iisus şi venindu-I prin spate s-a 
atins doar de poala veşmântului Său şi s-a vindecat. Şi de abia după ce-a fost dată în 
vileag de către Iisus s-a aruncat înaintea Lui şi i-a mulţumit, spunând tuturor că se 
vindecase în clipa în care s-a atins de poala veşmântului Său. În final, Iisus îi spune: 
“Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit! Mergi în pace!”, dar El îi spune îndrăzneşte 
după ce ea nu îndrăznise. Dar îndrăznise suficient – repet - în credinţa ei puternică să se 
atingă de poala hainei Sale. Dar acest îndemn şi această poruncă: “Îndrăzneşte, fiica, 
credinţa ta te-a mântuit!”, a fost rostită pentru celelalte urechi şi pentru ale noastre, 
ale tuturor. Îndrăzneşte spre Dumnezeu, îndrăzneşte spre Iisus Hristos, îndrăzneşte şi 
spre puterea minunilor Lui şi cu stăruinţă. Rugăciunea stăruitoare, neîncetată, puter-
nică, crispată, scrâşnită sunt tot atâtea semne şi momente de îndrăznire către iubirea şi 
bunătatea lui Dumnezeu. (...) 

    Iubiţii mei, există o îndrăznire faţă de cel rău, adică faţă de diavol, care este autorul 
oricărui rău. Aceasta trebuie să fie o îndrăznire într-adevăr puternică, dar şi rafinată. Şi 
ştiţi de ce? Noi obişnuim să ni-l înfăţişăm şi pe diavolul, aşa, în reprezentările clasice, de 
urât, cu coarne, cu dinţii ascuţiţi, în sfârşit un ins de care trebuie să ne îngrozim, să ne 
fie frică. Şi ştim din Sfintele Evanghelii că într-adevăr există şi existau asemenea metode  
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ale diavolului de a-l înfricoşa pe om. În cazurile acestea, bolnavul trebuie să îndrăznea-
scă spre el, pentru că diavolul este foarte îndrăzneţ la rândul său, dar este şi laş. Până la 
urmă se dă bătut, înfruntat cu Crucea şi cu Sfânta Aghiasmă. Şi vedem aceasta de la  
Sfintele Masluri care se fac în Bisericile noastre, că până la urmă, el cedează. Lupta 
poate fi uneori crâncenă, dar cedează. A cedat în faţa lui Iisus, cedează şi în faţa 
preoţilor Săi.  

    Dar este o altă modalitate a diavolului mult mai rafinată de a-l ataca pe om şi anume 
oferindu-i ceva. (…) Diavolul se înfăţişează cu o ofertă. De fiecare dată cu o ofertă de 
ordin material, a cărui simbol poate să fie pâinea, poate să fie bunul material. Pâinea 
poate să fie bani, poate să fie ceva ispititor, dar pe care trebuie să-l plăteşti scump, cu 
necinstea ta sufletească. Fii atent întotdeauna la ceea ce ţi se oferă şi cumpăneşte          
dinainte preţul pe care va trebui să-l plăteşti. Vezi pe cine ai în faţă şi cântăreşte-l cum 
trebuie. Cumpăneşte bine oferta pe care o ai înainte. Dacă ea vine de la un om cinstit, 
care vrea într-adevăr să te ajute fără nici un interes, primeşte-o cu bucurie şi mulţumeş-
te-i. Dar dacă spiritul tău de discernământ, intuiţiile tale şi rugăciunea către Dumnezeu 
îţi va spune că este o ofertă necinstită, care ţi se îmbie şi pe care va trebui să o plăteşti 
acum sau mai târziu cu preţul sănătăţii tale sufleteşti, e bine să ai curajul să o respingi 
de la început şi dacă se poate cu brutalitate. (…)  

    Şi în sfârşit, iubiţii mei, îndrăznirea către tine însuţi. Aceasta se bifurcă şi are o dublă 
dimensiune. Îndrăznirea către ceea ce este rău din tine. Deci, împotriva a ceea ce este 
rău din tine. Şi aici aş vrea să atrag atenţia că există în conştiinţa omului două straturi. 
Unul de deasupra, care este al conştienţei şi un altul dedesubt, care este al subliminalu-
lui sau al subconştinetului. Ei bine, acest subconştient poate să devină depozitul unor 
gânduri şi unor fapte, reziduuri foarte rele şi de care omul nu se apropie. E un depozit 
în care dospeşte şi pe care omul nu vrea să-l dea la suprafaţă pentru că stinghereşte  
propria lui conştiinţă. Uneori, îl bântuie noatea în vise. De aceea, când merge la 
duhovnic, la scaunul mărturisirii, de fapt, el trebuie să facă apel la acest depozit 
subliminal al fiinţei sale. (…) Ştiu şi psihanaliştii că darea la lumină a acestui strat obscur 
şi uneori foarte întunecat îl eliberează pe om de complexe şi-l face mai slobod. De 
aceea, fiecare credincios adevărat ştie că după ce s-a mărturisit pleacă de la scaunul 
mărturisirii altul decât a venit, un om liber, înnaripat, luminat, limpezit. Ei bine, această 
îndrăznire ni se cere împotriva a ceea ce am acumulat rău în noi şi care este tot o operă 
a celui rău.  

    Dar pe de altă parte, îndrăznirea spre ceea ce este bun în tine. Şi aici îndrăznirea tre-
buie să urmeze curiozităţii. Îndrăznirea de a fi mai mult decât eşti. Aceasta este mântui-
rea - şi poate că o spun pentru a mia oară - să fii astăzi ceva mai bun decât ai fost ieri şi 
să fii mâine ceva mai bun decât ai fost astăzi. Aceasta însemnemnă o permanentă 
îndrăznire, cutezanţă asupra propriei tale persoane pentru ca ea să înainteze în viaţa 
spirituală şi fiinţa ta să se apropie mai mult de aceea pe care a dorit-o Dumnezeu. (…) 

(Sursa: IPS Bartolomeu Anania, transcrierea unui fragment din Predica la Duminica lui Zaheu, 2001)     
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Nu ne dăm seama cât trăim în închipuire 

    Zice omul că “mi-a venit un gând”? Ce înseamnă – gândiţi-vă toţi – ce înseamnă:  
“mi-a venit un gând”?… De unde? Ce este acest gând care mi-a venit? Părintele 
Sofronie tot aşa spune undeva“Fiecare gând este un duh”. Astea care ne-au venit. 
Avem şi noi gânduri, şi noi suntem duh, dar gândurile noastre sunt mai aşa, mai 
socoteli de-ale noastre, dar când îţi vine un gând, o idee, o viziune câteodată, asta-i 
un duh. Dacă duhul este Dumnezeu sau de la Dumnezeu, este duh de viaţă. Dacă 
un gând care-ţi vine te deznădăjduieşte sau îţi provoacă necredinţă sau te zgâlţâie, 
într-un fel sau altul, din aşezarea ta, într-o panică sau o groază fără ieşire sau       
într-un întuneric, gândul ăsta era de la un duh străin lui Dumnezeu, duh ucigaş. 

    Şi dacă vreţi, testul filocalic, discernământul duhovnicesc, discernerea duhurilor 
pe linia asta vine: nu ce-mi propune gândul, ci ce efect are asupra sufletului meu. 
Noi nu suntem obişnuiţi cu asta – ne vine un gând şi noi suntem obişnuiţi din        
copilăria noastră, din şcolirea noastră, să măcinăm cu gândul nostru tot ce ne vine. 
Dacă o să vedem odată, – şi-o să vedem odată – câte gânduri drăceşti n-am 
măcinat noi în vremea noastră, cred c-o să ne uimim cum a reuşit Dumnezeu să ne 
ţină în viaţă, pentru că fiecare din alea pe care le-am măcinat cu gândul nostru, 
fără să ştim originea gândului, dar măcinând materia gândului, care dacă este 
drăcească este neapărat deznădăjduitoare şi mortală, în multe, multe feluri. Când o 
să vedem cum ne-a păzit Dumnezeu, cred c-o să rămânem într-adevăr uimiţi. Parte 
din cultura filocalică, o parte, cea mai importantă, duhovnicia, este nu analiza 
materiei gândurilor, ci prin rugăciune, a dibui originea gândului. Iar acuma, (…) am 
vrut să vă împărtăşesc şi lucrul ăsta – important e să ştiţi originea gândului şi tot ce 
e de la Dumnezeu. Gândul dumnezeiesc vine întotdeauna c-o oarecare pace, chiar 
dacă este un gând care te osândeşte, îţi dă ori o pace, ori o nădejde, ori ceva prin 
care te mântuieşti.  

    Gândurile, cele pe care trebuie să le dispreţuim -  zic: nu se înfricoşează de ele! - 
sunt gânduri care ne aduc frică, întuneric, necredinţă, îndoielnicie din aceea care te 
“panichează”, te terorizează. Toate astea dacă le depistaţi, şi mai ales duhovnicii, 
dacă prin rugăciune le depistaţi, nu este vorba de a discuta cu ele: le lepezi cu 
dispreţ. Lumea întunericului nu trebuie să fie lumea care ne înfricoşează, fiindcă 
Dumnezeu este atotputernic, dar trebuie să fie o lume cu care n-avem nimic de-a 
face – dispreţ total. 

 (Sursa: Părintele Rafail Noica, transcrierea unui fragment din conferinţa: Pentru ce ne pregăteşte 
Filocalia?, Bucureşti, 19 nov. 2002) 

Vitamine duhovniceşti  


