“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 67 (2015), 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.

Credinţă şi îndoială
IPS Antonie de Suroj
Credinţa e adesea înţeleasă de oameni ca o capitulare a raţiunii, a inteligenţei. Cu
alte cuvinte, credinţa începe în momentul în care nu mai pot gândi creativ, atunci
când renunţ la orice încercare de a pricepe raţional pentru că problema e aşa de
absurdă, încât singura cale de a o înfrunta e să spun “cred”. Ei bine, acesta poate fi
un act de credulitate, un act de laşitate, sau un act preliminar, plin de înţelepciune,
care ne învaţă să nu tragem concluzii până nu am înţeles despre ce este vorba. Dar
aceasta nu e credinţă aşa cum au înţeles-o marii oameni din toate religiile şi, în mod
special, aşa cum o înţelege creştinismul.

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu
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În Epistola către Evrei, în capitolul al unsprezecelea, credinţa e definită ca “dovedirea lucrurilor nevăzute”. Noi, în general, punem accent pe “lucrurile nevăzute”,
uitând de “dovedirea” sau “certitudinea” lor. Atunci când ne gândim la credinţă, ne
gândim la “cele nevăzute”, dar în loc de dovedire, ne raportăm faţă de ele cu un
semn de întrebare. Apoi, pentru a rezolva problema, acceptăm într-un mod pueril,
adesea lipsit de inteligenţă, ceea ce ne spun alţii – de obicei bunicii noştri, sau altcineva căruia alegem să-i dăm crezare (adesea, din motive nu foarte întemeiate). Dar,
dacă vom încerca să vedem cum se naşte credinţa în sufletele acelor oameni, titani
ai credinţei, sfinţii, vom descoperi că întotdeauna ea se naşte în urma unei experienţe care adevereşte lucrurile nevăzute ca sigure – experienţă care îi îndeamnă, odată
ce au descoperit că invizibilul este la fel de real ca şi vizibilul, să meargă mai departe,
să cerceteze cele nevăzute cu metode proprii.(…)
Ce trebuie să facem ori de câte ori suntem puşi în faţa unei asemenea credinţe, este
să o confruntăm cu experienţa. Să ne întrebăm dacă am experimentat-o. Şi dacă nu
am făcut-o, atunci rămâne un teren pe care să-l cercetăm. Ceva care ne-a fost transmis de cineva care ştie, dar care nouă ne este necunoscut. Este promiţător, dar
trebuie să-şi dovedească promisiunea şi în viitor. Totuşi, încă nu putem spune: “Ştiu.
Sunt sigur. Cunosc din experienţă”. Acest gen de credinţă – credinţa cuiva care pur şi
simplu crede lucrurile pe cuvânt – mai devreme sau mai târziu va fi răpusă de viaţă
şi de problemele ei, mai exact de îndoială sau, dacă preferaţi, de “nedumerire”.
Ceea ce se întâmplă atât de des cu oamenii atunci când sunt tineri - li se oferă câteva certitudini pe care le acceptă cu încredere, fie de la părinţi, învăţători, apropiaţi
sau mediul social în care trăiesc. După aceasta, acest minimum de credinţă este
păstrată ca un fel de comoară. Ne dezvoltăm în multe direcţii, dar conştiinţa noastră
despre lumea nevăzută şi despre certitudinea ei nu mai creşte odată cu noi. Şi vine
un moment în jurul vârstei de 18 ani (sau mai devreme, ori mai târziu) când copilul
din noi – copilaşul de 8 anişori, care a acumulat toată credinţa de care a fost capabil
atunci şi care şi-a format o anumită viziune asupra lumii, care este desigur copilărească – se confruntă, în interiorul său, cu un adversar. O fată, un tânăr (de 18, 20
sau 25 de ani) îi spune: “Prostii! Doar nu crezi astfel de lucruri!”. Apoi începe o polemică care va sfârşi învingând credinţa pentru simplul fapt că este o dispută dintre
un copilaş cu o inimă curată şi o gândire necomplicată împotriva cuiva care pune
problema la un alt nivel de înţelegere, la un alt nivel de percepţie a lumii.
La vârsta de 8 ani, lumea poate fi crezută pe cuvânt. La 18 sau la 25, nu. Şi, în anumite condiţii, sunt lucruri care nu pot fi niciodată crezute pe cuvânt. Să vă dau un
exemplu. Euharistia – evenimentul central al cultului creştin – este concentrată
într-un act de mulţumire, în care Îi spunem lui Dumnezeu: “Ţie Îţi mulţumim pentru
toate”. Dar, putem oare să spunem cu sinceritate: “Îţi mulţumim pentru toate”,
având în vedre toată tragedia acestei lumi? Doar dacă avem un motiv să pătrundem

Pagina 3

GLASUL DOMNULUI

dincolo de aceste tragedii, până la soluţiile şi până la înţelesul lor...
Îndoiala nu e o simplă contradicţie. Îndoiala este un moment de scindare, o dihotomie a minţii noastre. Un moment în care, urmând până atunci un drum drept,
ajungem la o bifurcaţie şi ne întrebăm: “Pe ce cale să o iau?”. Una pare a fi mai convingătoare, cealaltă mai seducătoare. Pe care o vom alege? Este situaţia cuiva care a
tratat problemele vieţii cu uşurătate şi care descoperă brusc că există o apreciere
mult mai subtilă a lucrurilor şi că o rezolvare simplă nu e de fapt o soluţie. Ce să
facem în acel moment?
Sunt două atitudini fundamental diferite ale minţii în ceea ce priveşte îndoiala. Este
cea a omului de ştiinţă şi cea a credinciosului. Pentru omul de ştiinţă, îndoiala este o
armă sistematică. Este o bucurie. Pentru credincios – atunci când el se raportează
incorect la îndoială şi la problemele cu care se confruntă – este un moment de suferinţă. Ce se întâmplă de obicei cu omul credincios, este că el crede cu simplitate că
toate sunt clare, limpezi şi cinstite. Apoi descoperă brusc că viaţa îi prezintă ca fals
ceea ce el credea a fi adevărat. Iar răspunsul lui este: “Mă dezic de ce credeam, nu
mai cred în Biserică, în Dumnezeu”. Şi nu e vorba doar de subtilităţi, ci de lucruri
esenţiale – de Dumnezeu Însuşi, de Biserică, de ceea ce constituie nucleul vieţii unui
credincios. Apoi simte că în joc este pusă dărâmarea, distrugerea sau dispariţia obiectului credinţei – existenţa lui Dumnezeu devine acum discutabilă. Valorile esenţiale, care au fost pentru el existenţiale, sunt acum îndoielnice. Şi, din acest motiv,
propria existenţă devine o problemă, şi încă o problemă aparent de netrecut (…)
Ori de câte ori ne aflăm la o răscruce, ori de câte ori suntem cuprinşi de îndoială,
când mintea noastră are în faţă două alternative, în loc să spunem “Doamne,
închide-mi ochii să nu văd asta, dă-mi tărie să rămân credincios celor pe care le ştiu
că sunt adevărate”, ar trebui să zicem: “Dumnezeu îngăduie să zăresc o rază de lumină, o rază din realitatea unui lucru care m-a depăşit, care a depăşit micimea viziunii mele de mai înainte. Graţie Lui, am ajuns într-un punct în care pot să înţeleg
mai mult şi mai profund”. Aceasta nu e nedumerire sau consternare, nu e nici îndoiala suferindă a credinciosului care îşi ascunde capul în pământ, sperând că va fi capabil să se reîntoarcă la simplitatea vârstei de 8 ani.
E foarte important acest lucru. În caz contrar, dacă nu suntem pregătiţi să înfruntăm
realitatea, să privim gândurile noastre şi ale celor din jur cu un interes pătrunzător,
cu curaj dar şi cu certitudinea că nu îndoiala, confuzia şi nedumerirea au ultimul cuvânt, ci Revelaţia, atunci ne irosim timpul. Vom muri asemenea acelui asin din
vechime, care stătea între o găleată cu apă şi nişte paie şi nu se putea nicicum decide dacă îi era mai mult foame decât sete sau invers.
Sursa: Mitropolitul Antonie de Suroj, Despre credinţă şi îndoială, Editura Cathisma
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Vitamine duhovniceşti
Dezamăgirile din viaţa Sfântului Pavel
Marele vis al lui Pavel a fost acela de a propovădui Evanghelia în Spania. “Când va fi
să merg în Spania, veni-voi către voi”, scrie el în Romani 15, 24. Dar Pavel nu a ajuns
niciodată acolo. În loc de marea călătorie în Spania, a ajuns într-o celulă rece şi murdară dintr-o temniţă a Romei. În loc de slava biruinţei pentru Hristos în locuri îndepărtate, a fost silit să dea faţă cu zidurile temniţei şi mai apoi cu execuţia şi moartea.
Cum bine zicea cineva: “Puţini au şansa de a trăi pe temeiul primei alegeri”. Cei mai
mulţi dintre noi trebuie să învăţăm a trăi pe temeiul celei de-a doua sau celei de
treia alegeri. Dar această mare dezamăgire nu a fost pentru Pavel o fundătură, ci
doar o cotitură. “Dumnezeu ceva mai bun mai înainte văzând” pentru el. Din celula
temniţei romane a scris Pavel cele mai frumoase epistole – epistole ce aveau să
devină o binecuvântare pentru milioane de oameni şi care poate nu ar fi fost scrise
dacă Pavel se ducea în Spania. Când Dumnezeu ne închide o uşă, ne deschide
totdeauna o alta. Necazul este că noi pierdem o mulţime de vreme uitându-ne cu
regret la uşa cea închisă şi nu mai reuşim să o vedem pe cea pe care ne-a deschis-o.
Dacă Dumnezeu alege să închidă o uşă, e pentru că ne-a deschis o altă uşă undeva.
Când Dumnezeu a închis pentru Pavel uşa Spaniei, i-a deschis uşa scrierii epistolelor
din închisoare, care au fost o binecuvântare lumii.
Sursa: Anthony M. Coniaris, Vitamine duhovniceşti pentru întărirea sufletului, Editu-ra Sophia,
Bucureşti, 2009

Ura - simptomul unei boli grave a sufletului
Cineva spune: “Mă urăsc pe mine”, altcineva zice: “Urăsc pe toată lumea”… Ura este un
sentiment nevinovat în sine, dar este simptomul unei boli grave a sufletului. Nu sunt
fericit, nu pot să fiu fericit, când urăsc. Atunci strig la Dumnezeu: “Doamne, învaţămă să iubesc!”. Nu putem iubi “din instinct”, avem nevoie să învăţăm asta. Iubirea se
învaţă. (…) Strigă: “Învaţă-mă, Doamne, să iubesc! Această stare de ură îmi face rău.
Învaţă-mă să iubesc!”. Şi atunci Dumnezeu o să te înveţe în fiecare dimineaţă şi tu să
zici: “Ce aş face eu, dacă i-aş iubi pe oameni?”. Şi vezi ce gând îţi vine. Te-ai ruga pentru
ei. Ce aş face dacă aş iubi-o pe mama? Aş ierta-o că mă trimite cu gunoiul exact când
este filmul meu preferat. Şi tot aşa. Şi o să vedeţi minuni mari! Nu e greu, dacă cereţi,
veți şi primi de la Dumnezeu puterea de care aveţi nevoie. Doar să nu uitaţi că Puterea
lui Dumnezeu vine în noi prin Sfintele Taine. Să nu uitaţi de Spovedanie şi Împărtăşanie.
Spovedania curată şi Împărtăşania frecventă şi responsabilă ajută un suflet bolnav să
înveţe iubirea şi bucuria. Singuri nu putem.
Sursa: Monahia Siluana Vlad, Deschide Cerul cu lucrul mărunt, Editura Doxologia, Iași, 2013, pp. 195196

