
 
“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 70 (2015), Duminica a 7-a după Rusalii 
(Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum) 

Evanghelia: Matei 9, 27-35* 
 

Î 
n vremea aceea plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El şi 
strigau şi ziceau: „Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David!“ După ce a 

intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: „Credeţi că pot să 
fac Eu aceasta?“ Ei I-au zis: „Da, Doamne!“ Atunci S'a atins de ochii lor 
zicând: „Fie vouă după credinţa voastră!“ Şi s'au deschis ochii lor. Iar 
Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: „Luaţi seama, să nu ştie 
nimeni“. Dar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela.  
    Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon. Şi scoţân-
du-i-se demonul, mutul a vorbit. Iar mulţimile se minunau,  zicând: 
„Aşa ceva niciodată nu s'a arătat în Israel!“ Dar fariseii ziceau: „Cu 
domnul demonilor îi scoate pe demoni“. 
    Şi Iisus străbătea toate oraşele şi satele, învăţând în sinagogile        
lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala            
şi toată neputinţa în popor. 
 

Cum reacţionează fariseii în prezenţa activităţii şi minunilor lui Iisus? Ce explicaţie 
dau ei numeroaselor şi înfricoşătoarelor Sale minuni? 

Una foarte simplă: “cu domnul demonilor, cu Beelzebul” (contracţie a cuvintelor 
ebraice baal zâvuv, literal: domnul (sau împăratul) muştelor, unul din numele date 
(în batjocură) diavolului de iudei) – “scoate pe demoni“. Se manifestă de pe  

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 

Diavolul ne stăpânește prin neîncredere și bănuială  
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acum intenţia de a-L compromite pe Învăţător cu ajutorul armei subtile a batjocurii, 
triumful căreia va fi folosirea răstignirii ca mod de răpunere a Celui socotit a fi po-
trivnicul Legii) (Matei 9, 34: “Cu domnul demonilor scoate pe demoni“; Matei 12, 
24: “Acesta nu scoate pe demoni decât cu Beelzebul, căpetenia demonilor“; Marcu 
3, 22: “Iar cărturarii care veneau din Ierusalim ziceau că are pe Beelzebul şi că, cu 
domnul demonilor, alungă demonii”; Luca 11, 15: “Iar unii dintre ei au zis: “Cu Beel-
zebul, căpetenia demonilor, scoate pe demoni“). 

Iată ce au priceput ei (oameni altminteri nu proşti, nu neînvăţaţi, nu lipsiţi de unele 
frumoase însuşiri, şi oarecum atraşi de personalitatea lui Iisus pe care-L urmăreau 
pas cu pas poate, nu numai, spre a-L iscodi şi ispiti, ci pentru că îi fermeca determi-
nându-i să-L poftească în casele lor, să-L invite la cină), iată unde i-a dus mintea lor. 
Aparţineau, desigur, acelei categorii de oameni cu inima învârtoşată şi cugetul 
împietrit, care oricât de mult bine le-ai face şi oricât de bun le-ai vădi, nu pot închi-
pui (realiza) binele şi bunătatea. 

Bunătatea o suspectează, îi atribuie cauzele cele mai egoiste ori mai josnice, iar       
binele îl pângăresc degrabă, coborând totul la nivelul sufletului lor cufundat în     
răutate, vulgaritate, venin şi şoricioaică. Orice discuţie e inutilă. Totul e în zadar! Nu 
pot concepe binele, nu pot intui altceva decât ce ştiu de la sinea lor; ceva care ar 
contrazice şi uimi haina lor plămădeală. 

Nu pot ieşi din cercul (magic), din oala, din cazanul, din groapa, din temniţa în care-i 
închide netrebnicia lor. De cât sunt de răi nu se pot decât, oglindi în ceilalţi, nu pot 
crede nici binelui celui mai evident. La Hristos atât s-au dumirit să vadă: un şiretlic al 
diavolului. Dar de ce îi întreabă Domnul, de ce s-ar fi supărat satana pe el însuşi? De 
ce ar fi lucrat împotriva propriilor sale forţe? Logicii atât de limpede şi de hotărâtoa-
re a întrebării acesteia i-au răspuns numai prin tăcere. Zadarnice le sunt argumen-
tele şi evidenţele. 

Creştinii nu gândesc tot astfel. Ei pot scăpa din cercul vrăjit al bănuielii, pot da cre-
zare binelui pe care-l văd, pot crede în existenţa binelui ca atare, pot ieşi din ferecă-
tura propriei răutăţi. Fariseii – de vii – s-au încuiat singuri în iadul neîncrederii totale, 
al suspiciunii mereu alterate, al răutăţii neconcesive, al opacităţii desăvârşite. Şi de 
acolo scrâşnesc cu dinţii lor. Împroaşcă fiere, rânjesc sarcastic şi neputincios. Le 
revine creştinilor a nu judeca pe semenii lor aşa cum L-au perceput şi preţuit fariseii 
pe Hristos. Şi să nu vadă în ceilalţi oameni numai lucrătura diavolului şi izvoare de 
energie ale răului. Să contrazică nediferenţiata formulă sartreană: “Ceilalţi, iată 
iadul“! Diavolul ne stăpâneşte prin neîncredere şi bănuială; această puternicie (de 
nu atotputernicie) a sa, creştinii o pot contesta, de ea se pot slobozi. Se pot slobozi 
de neîncredere aidoma ca şi de cealaltă mare intervenţie a demonului: necredinţa. 

Pentru creştin, “ceilalţi”, semenii lui toţi nu sunt, neapărat şi negreşit, alcătuitorii   
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unui iad pământesc. Ei nu văd în jurul lor numai şi numai răutate şi draci. A! Nu 
înseamnă că se cuvine ca ei să fie proşti şi nătângi, purtând întotdeauna pe buze un 
surâs mieros şi artificial, clătinând binevoitor şi nerozeşte din cap, blagoslovind 
prigoane şi nedreptăţi şi fapte strigătoare la cer şi propovăduind că toate-s bune şi 
frumoase. 

Ştim prea bine că nu toate-s bune şi frumoase, că există în lume boala, durerea, 
suferinţa, sărăcia, foametea, tortura, asuprirea, tirania, minciuna, prostia biruitoare, 
prigoana, sadismul şi câte altele. Le ştim lămurit şi nu ne-ar şedea frumos, în faţa lor, 
să ne acoperim ochii şi să îndrugăm vorbe dulci şi deşarte. Dar pentru noi creştinii, 
stăpân al lumii este în cele din urmă Hristos; nu Beelzebul. De aceea minţile şi inimi-
le nu ni-s împietrite, iar ochii şi ochii cugetători ai inimii nu ni-s orbiţi. Nu fierbem în 
zeama propriei noastre răutăţi ca într-o oală cu capac, nu suntem robi ai cerbiciei şi 
neîncrederii vrăjmaşe, în inimile noastre neînvârtoşate – care nu implică şi minţi in-
capabile a sezisa realitatea, înspăimântătoarea ei complexitate şi bogată în manifes-
tări demonice – binele poate pătrunde atunci când e curat şi neprefăcut. Nu ne 
ferecăm de bunăvoia noastră în iad încă de pe acest pământ, proiectând în juru-ne 
zăcămintele păcatului strămoşesc şi rezidurile învoirii noastre la păcat. Păstrăm, în-
tre spectacolul binelui şi spectacolul răului, o stare echilibrată ce-şi află temeiul în 
dreapta socoteală. 

În Hristos, noi nu vedem pe tovarăşul de acţiune al diavolului, ciudata sa unealtă 
strategic autodistructivă ori pe intermediul unui şiretlic al înaintestătatorului răului. 
Vedem într-Însul pe Fiul lui Dumnezeu venit în lume să o mântuiască şi să facă      
numai binele. Vedem într-Însul pe Izbăvitorul nostru atotbinevoitor. Aşa vedem,  
credem şi mărturisim. Aşa să ne ajute Dumnezeu. 

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

Cum mă vindec de judecarea celorlalți? 

Întrucât omul nu posedă cunoaşterea lui Dumnezeu şi, prin urmare, nu a ajuns încă 
la luminare, se înșeală în judecăţile sale. De aici pornesc osândirea, împotrivirea, 
neascultarea, ura şi, în general, răutatea. Omul care judecă cu uşurinţă, o face 
întrucât s-a obişnuit în mod greşit să cerceteze mai degrabă faptele şi gândurile 
străine, decât pe ale sale. El a uitat cuvintele Scripturii, care spune: “Nu judecaţi, ca 
să nu fiţi judecaţi”, şi: “Cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi”. 

Obişnuinţa atât de comună a judecării cuvintelor şi faptelor este o boală sufletească, 
ce provine din învârtoșarea puterii cuvântătoare (raţionale) a minţii, învârtoșare ca-
re este mai curând născută de egocentrism. Necunoaşterea învățăturii evanghelice  
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îngăduie înrâurirea iraţionalului şi îndepărtează harul dumnezeiesc. Întrucât omul 
nu posedă cunoaşterea lui Dumnezeu şi, prin urmare, nu a ajuns încă la luminare, se 
înșeală în judecăţile sale. De aici începe “îndreptățirea” lui “de ce?”, “dacă” şi al lui 
“oare?”, şi pornesc osândirea, împotrivirea, neascultarea, ura şi, în general, răuta-
tea. Desfiinţarea tuturor acestor răutăţi o poate dărui Domnul nostru prin cuvântul 
Lui: “Poruncă nouă  dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul” (Ioan 13, 34), şi: “Întru 
aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de 
alţii” (Ioan 13, 35). Cel care s-a îngrijit să ţină legea iubirii evanghelice, după porunca 
Domnului nostru, se izbăveşte de răutatea atotcuprinzătoare. Atunci, nici nu judecă, 
nici nu unelteşte, nici nu face răul şi se izbăveşte fără o străduinţă specială de omul 
cel vechi şi de toată legea pervertirii, de vreme ce dragostea pe toate le pune în 
rânduială. 

Sursa: Gheronda Iosif Vatopedinul, Dialoguri la Athos, Ed. Doxologia, Iași, 2012 

Ce este calomnia (clevetirea) şi de ce trebuie să o suportăm? 

Calomnia este cel mai groaznic spectru al urii şi răutăţii, cea mai dureroasă trauma 
pentru cel ce o suportă. Calomnia este arma defensivă a inferiorităţii. Pentru că nu 
poate să-şi acopere propria goliciune şi meschinărie, omul încearcă să-i întunece pe 
cei ce se află mai sus, crezând că astfel se va îndreptăţi. Întrucât este o uneltire min-
cinoasă şi vicleană, constituie cea mai grea traumă pentru acela care o pătimeşte. 
Cu dreptate proorocul David, adresându-se lui Dumnezeu, spune: “Izbăveşte-mă de 
clevetirea oamenilor, şi voi păzi poruncile Tale” (Psalmi 118,134). Vrăjmaşul diavol 
cunoaşte chinul şi durerea, pe care le provoacă această răutate şi o foloseşte împo-
triva celor ce se luptă împotriva lui cu putere. Scopul său este acela de a face să      
cedeze răbdarea acestora. A folosit-o chiar şi împotriva Domnului nostru, prin 
mijlocirea fariseilor. 

Cât priveşte răutatea şi viclenia, calomnia (clevetirea) deţine primul loc în catalogul 
răutăţii. Deţine însă primul loc şi în catalogul demnităţii şi al vieţii îmbunătăţite. Căci 
folosul pe care îl pricinuieşte întrece răsplată pentru atotcuprinzătoarea iubire de 
osteneală. Doar harul şi acoperământul iubirii dumnezeieşti pot să ducă această 
povară a nedreptei calomnii. Credinciosul să-L aibă ca pildă pe Domnul nostru, Care 
i-a iertat pe calomniatorii cei îndrăciţi: “Părinte iartă-le lor, că nu ştiu ce fac” (Luca 
23,34). Toţi cei care au ridicat această cruce foarte grea au câştigat şi “fericirea” pe 
măsură: “Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul 
rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea“ (Matei 5,11). În calitate de purtători 
şi următori ai iubirii, primim şi îndurăm aceasta plagă diavolească, avându-L pe 
Domnul drept pildă; şi învăţăm că “plata noastră multă este în ceruri“ (Matei 5, 12). 

Sursa: Gheronda Iosif Vatopedinul, Dialoguri la Athos, Ed. Doxologia, Iaşi, 2012 


