
Vindecarea a doi orbi și a unui mut în Capernaum
Dacă ne gândim la primirea vederii trupești, vom găsi 

pe mulți care au fost vindecați de Mântuitorul Hristos, 
unii vindecați cu cuvântul, alții cu atingerea, pe unii doar 
căzând la Acesta, iar pe alții doar ungându-i cu tină. Mult 
mai mulți sunt însă aceia care au primit din nou vederea 
cugetului, căci mulți s-au mutat de la necredință la credință 
și din necunoaștere la cunoașterea de Dumnezeu. Așa 
cum spune Sfântul Evanghelist Matei, la Marea Tiberiadei, 
„mulți au venit la El, având cu ei șchiopi, orbi, muți, ciungi 
și mulți alții și i-au pus la picioarele Lui și El i-a vindecat.” 
(Matei 15, 30)

Mulțimile Îl preamăreau văzând că muții vorbesc, 
șchiopii merg și betegii sunt sănătoși, orbii primindu-și 
vederea. Dar și mai apoi, intrând în Ierusalim, „șezând 
pe măgar” (Ioan 12, 15), conform profeției, preamărit de 
prunci, i-a vindecat pe toți orbii și șchiopii care au venit 
acolo. Și când a fost în Betsaida, „i-au adus Lui un orb” 
„și L-au rugat să Se atingă de el.” (Marcu 8, 22) Când a 
ajuns la Ierihon, l-a vindecat doar cu cuvântul pe orbul 

care ședea lângă drum. (Luca 18, 35) Când a înviat-o pe 
fiica moartă a lui Iair, „doi orbi se țineau după El” și după 
credința lor, i-a vindecat.

De aceea, Sfântul Proroc Isaia spune despre Domnul 
că a fost trimis de la Tatăl „să propovăduiască celor robiți 
eliberarea și orbilor vederea.” (Isaia 61, 1) Dar Domnul 
n-a venit pe pământ doar să vindece ochii trupului, ci 
și pe cei ai sufletului, ochi care primesc vederea prin 
cuvântul Evangheliei. Căci fiecare am primit poruncă să 
căutăm cele duhovnicești: „Lucrați nu pentru mâncarea 
cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viață 
veșnică și pe care o va da vouă Fiul Omului, căci pe El 
L-a pecetluit Dumnezeu Tatăl.” (Ioan 6, 27)

Iar dacă noi vom căuta cele de folos sufletului, Dum-
nezeu promite să ne adauge și cele trupești: „Căutați 
mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și 
toate acestea se vor adăuga vouă.” (Luca 12, 31) Căci 
pentru aceasta Fiul lui Dumnezeu a plecat cerurile și S-a 
coborât pe pământ din iubire de oameni ca să deschidă 
ochii sufletelor noastre, să ne dăruiască vedere spirituală. 
Iar unii s-au vindecat îndată ca vameșul care s-a arătat 
mai apoi evanghelist, iar alții treptat ca Nicodim, veșnicul 
ucenic de noapte.

Orbii despre care vorbește astăzi Sfântul Evanghelist 
Matei au fost oameni cu credință încă înainte de vindecare. 
Ei, fiind orbi, au crezut din ascultare, nu puteau să vadă 
minunile Domnului. Domnul Își avea locuință în Caperna-
um, cum spune Evanghelistul: „Și părăsind Nazaretul, a 
venit de a locuit în Capernaum, lângă mare.” (Matei 4, 13) 
Această locuință a Domnului era modelul cerului de vreme 
ce adăpostea pe Cel care locuiește în ceruri. De aceea, 
Domnul spune despre orașul Capernaum: „Și tu, Caper-
naume, nu ai fost înălțat, oare, până la cer?” (Luca 10, 15) 
Domnul S-a pogorât din cer, din locuința Sa, „plecând de 
acolo” ca să locuiască între oameni, nedepărtându-Se de 
sânurile Tatălui și a venit și a viețuit pe pământ.

Orbii vindecați L-au propovăduit în tot pământul, așa 
cum spune Evanghelistul, că „ieșind, au vorbit despre El 
în tot pământul acela.” Iar cei doi orbi sunt neamul iudeilor 
și păgânii care strigau zicând: „Miluiește-ne pe noi, Fiule al 
lui David!”, arătând că Acesta este Cel profețit și așteptat. 
Plini de credință, orbii Îl mărturisesc ca Fiu al lui David, iar 
El ca Fiu al lui David prin Însăși mâinile Sale a tămăduit 
pe cei orbi, iar ca Dumnezeu și Creator a luminat ochii 
întunecați. Și deși li s-a poruncit „să nu știe nimeni”, ei 
au devenit propovăduitori ai puterii Lui pentru că fuseseră 
luminați cu desăvârșire, nu doar la trup, ci și la suflet.

Prin urmare, fiecare om trebuie să urmeze lumina care 
luminează sufletul și trupul, să meargă spre strălucirea Lui 
„umblând cuviincios ca ziua.” (Romani 13, 13) 

(Continuare în pagina 2)
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și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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(urmare din pagina 1)
Tot omul să se îndepărteze de întunericul potrivnic care 

este păcatul, dar și de ocrotitorul întunericului: diavolul. 
Căci lumina, ca soare al dreptății, al înțelepciunii, al păcii, 
al iubirii, al lipsei de răutate ne face părtași pe cei care o 
dorim, iar întunericul potrivnic ca întuneric al răutății îi arată 
pe cei desfrânați, urâtori, nemilostivi, lipsiți de rânduială și 
răpitori ca fii ai întunericului. Căci deși suntem botezați în 
Hristos, unii mai sunt neluminați, încă mai aparțin răufă-
cătorilor: „Ei mărturisesc că-L cunosc pe Dumnezeu, dar 
cu faptele lor Îl tăgăduiesc, urâcioși fiind, nesupuși și la 
orice lucru bun netrebnici.” (Timotei 1, 16)

Și din nou spune Apostolul: „Fiindcă nu cei ce aud 
legea sunt drepți la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea 
vor fi îndreptați.” (Romani 2, 13) Prin urmare, cel care 
luptă să țină poruncile dumnezeiești, acela este cel care 
crede, în timp ce acela care nu se luptă să le împlinească 
și să le țină și nu socotește pagubă să nu le țină, nu va fi 
socotit nici împreună cu cei botezați.

Toate poruncile ne-au fost date de Domnul, din iubire 
de oameni, căci Domnul S-a învrednicit să ni le spună, iar 
noi suntem datori nu numai a le cunoaște, dar mai ales a 
le împlini. Căci dacă avem roadele pocăinței și slujim Fiului 
lui Dumnezeu, atunci Acesta poate face din noi, oameni 
nevrednici, „oameni vrednici.” (Ieremia 15, 19)

Iar de vom dobândi vrednicia, Fiul Omului ne va înfia 
prin Sine împreună cu Părintele Său ceresc și ne va fac e 
moștenitori ai slavei Împărăției Lui și a Tatălui, pe care fie 
ca toți să o dobândim în Hristos, Domnul nostru, Căruia 
I se cuvine slava, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în 
vecii vecilor. Amin.

(Sursă poză: Sfânta Evanghelie)

Vindecarea a doi orbi și a unui mut în Capernaum

Părintele Marius Olivian Tănasie 
(predică la Duminica a VII-a după Rusalii, 

Vindecarea a doi orbi şi a unui mut în Capernaum, 
Sf. Ev. Matei 9, 27-35, 7 august)
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Studiu biblic lunar
Sfânta Evanghelie după Luca
CAPITOLUL XXII

1. Şi se apropia sărbătoarea Azimelor, care se chema 
Paşti. 

2. Şi arhiereii şi cărturarii căutau cum să-L omoare; 
căci se temeau de popor. 

3. Şi a intrat satana în Iuda, cel numit Iscarioteanul, 
care era din numărul celor doisprezece. 

4. Şi, ducându-se, el a vorbit cu arhiereii şi cu căpete-
niile oastei, cum să-L dea în mâinile lor. 

5. Şi ei s-au bucurat şi s-au învoit să-i dea bani. 
6. Şi el a primit şi căuta prilej să-L dea lor, fără ştirea 

mulţimii. 
7. Şi a sosit ziua Azimelor, în care trebuia să se jert-

fească Paştile. 
8. Şi a trimis pe Petru şi pe Ioan, zicând: Mergeţi şi ne 

pregătiţi Paştile, ca să mâncăm. 
9. Iar ei I-au zis: Unde voieşti să pregătim? 
10. Iar El le-a zis: Iată, când veţi intra în cetate, vă va 

întâmpina un om ducând un urcior cu apă; mergeţi după 
el în casa în care va intra. 

11. Şi spuneţi stăpânului casei: Învăţătorul îţi zice: 
Unde este încăperea în care să mănânc Paştile cu uce-
nicii mei? 

12. Şi acela vă va arăta un foişor mare, aşternut; acolo 
să pregătiţi. 

13. Iar, ei, ducându-se, au aflat precum le spusese şi 
au pregătit Paştile. 

14. Şi când a fost ceasul, S-a aşezat la masă, şi apos-
tolii împreună cu El. 

15. Şi a zis către ei: Cu dor am dorit să mănânc cu voi 
acest Paşti, mai înainte de patima Mea, 

16. Căci zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca, până 
când nu va fi desăvârşit în împărăţia lui Dumnezeu. 

17. Şi luând paharul, mulţumind, a zis: Luaţi acesta şi 
împărţiţi-l între voi; 

18. Că zic vouă: Nu voi mai bea de acum din rodul viţei, 
până ce nu va veni împărăţia lui Dumnezeu. 

19. Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, 
zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; 
aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. 

20. Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: 
Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, 
care se varsă pentru voi. 

21. Dar iată, mâna celui ce Mă vinde este cu Mine la 
masă. 

22. Şi Fiul Omului merge precum a fost orânduit, dar 
vai omului aceluia prin care este vândut! 

23. Iar ei au început să se întrebe, unul pe altul, cine 
dintre ei ar fi acela, care avea să facă aceasta? 

24. Şi s-a iscat între ei şi neînţelegere: cine dintre ei 
se pare că e mai mare? 

25. Iar El le-a zis: Regii neamurilor domnesc peste ele 
şi se numesc binefăcători. 

26. Dar între voi să nu fie astfel, ci cel mai mare dintre 
voi să fie ca cel mai tânăr, şi căpetenia ca acela care 
slujeşte. 

27. Căci cine este mai mare: cel care stă la masă, sau 

cel care slujeşte? Oare, nu cel ce stă la masă? Iar Eu, în 
mijlocul vostru, sunt ca unul ce slujeşte. 

28. Şi voi sunteţi aceia care aţi rămas cu Mine în în-
cercările Mele. 

29. Şi Eu vă rânduiesc vouă împărăţie, precum Mi-a 
rânduit Mie Tatăl Meu, 

30. Ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea, în împărăţia 
Mea şi să şedeţi pe tronuri, judecând cele douăsprezece 
seminţii ale lui Israel. 

31. Şi a zis Domnul: Simone, Simone, iată satana v-a 
cerut să vă cearnă ca pe grâu; 

32. Iar Eu M-am rugat pentru tine să nu piară credinţa 
ta. Şi tu, oarecând, întorcându-te, întăreşte pe fraţii tăi. 

33. Iar el I-a zis: Doamne, cu Tine sunt gata să merg 
şi în temniţă şi la moarte. 

34. Iar Iisus i-a zis: Zic ţie, Petre, nu va cânta astăzi 
cocoşul, până ce de trei ori te vei lepăda de Mine, că nu 
Mă cunoşti. 

35. Şi le-a zis: Când v-am trimis pe voi fără pungă, 
fără traistă şi fără încălţăminte, aţi avut lipsă de ceva? 
Iar ei au zis: De nimic. 

36. Şi El le-a zis: Acum însă cel ce are pungă să o ia, 
tot aşa şi traista, şi cel ce nu are sabie să-şi vândă haina 
şi să-şi cumpere. 

37. Căci vă spun că trebuie să se împlinească întru 
Mine Scriptura aceasta: “Şi cu cei fără de lege s-a socotit”, 
căci cele despre Mine au ajuns la sfârşit. 

38. Iar ei au zis: Doamne, iată aici două săbii. Zis-a 
lor: Sunt de ajuns. 

39. Şi, ieşind, s-a dus după obicei în Muntele Măslinilor, 
şi ucenicii l-au urmat. 

40. Şi când a sosit în acest loc, le-a zis: Rugaţi-vă, ca 
să nu intraţi în ispită. 

41. Şi El S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, 
şi îngenunchind, Se ruga. 

42. Zicând: Părinte, de voieşti, treacă de la Mine acest 
pahar. Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă. 

43. Iar un înger din cer s-a arătat Lui şi-L întărea. 
44. Iar El, fiind în chin de moarte, mai stăruitor Se 

ruga. Şi sudoarea Lui s-a făcut ca picături de sânge care 
picurau pe pământ. 

45. Şi, ridicându-Se din rugăciune, a venit la ucenicii 
Lui şi i-a aflat adormiţi de întristare. 

46. Şi le-a zis: De ce dormiţi? Sculaţi-vă şi vă rugaţi, 
ca să nu intraţi în ispită. 

47. Şi vorbind El, iată o mulţime şi cel ce se numea 
Iuda, unul dintre cei doisprezece, venea în fruntea lor. Şi 
s-a apropiat de Iisus, ca să-L sărute. 

48. Iar Iisus i-a zis: Iuda, cu sărutare vinzi pe Fiul 
Omului? 

49. Iar cei din preajma Lui, văzând ce avea să se în-
tâmple, au zis: Doamne, dacă vom lovi cu sabia? 

50. Şi unul dintre ei a lovit pe sluga arhiereului şi i-a 
tăiat urechea dreaptă. 

51. Dar Iisus, răspunzând, a zis: Lăsaţi, până aici. Şi 
atingându-Se de urechea lui l-a vindecat. 

52. Şi către arhiereii, către căpeteniile templului şi 
către bătrânii care veniseră asupra Lui, Iisus a zis: Ca la 
un tâlhar aţi ieşit, cu săbii şi cu toiege. 

53. În toate zilele fiind cu voi în templu, n-aţi întins 
mâinile asupra Mea. Dar acesta este ceasul vostru şi 
stăpânirea întunericului. 
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„Toate către Tine aşteaptă ca să le dai 
lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor, 
vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate 

se vor umple de bunătăţi.” (Ps. 103, 28-29)

Sfânta Evanghelie care ne istoriseşte 
minunea înmulţirii celor cinci pâini şi a celor 
doi peşti în pustie, din care s-au săturat cinci 
mii de bărbaţi, pe lângă alte mii de femei şi 
copii, scoate în evidenţă purtarea de grijă, bu-
nătatea şi milostivirea lui Dumnezeu faţă de 
făptura Sa cea mai de preţ, care este omul. 
Desigur înainte de a încerca să-i pătrundem 
sensurile cele mai adânci, nu trebuie să pier-
dem din vedere ataşamentul mulţimilor faţă 
de Mântuitorul Hristos şi dorinţa de a-L urma 
pretutindeni, chiar şi în pustiu. Urmându-L pe 
Domnul nostru Iisus Hristos, parcă au uitat 
de orice grijă legată de trup, parcă nu mai 
purtau trup, parcă deveniseră îngeri, aşa 
cum suntem îndemnaţi şi noi în cuprinsul şi 
în timpul Sfintei Liturghii să: „lepădăm toată 
grija cea lumească”, să devenim ca aceste 
mulţimi care Îl urmau pe Domnul Hristos 
în pustie. Aceasta este lucrarea harului în 
firea omenească, har care ţine loc de hra-
nă. Aici înţelegem împlinirea cuvântului lui 
Dumnezeu care zice: „Nu numai cu pâine 
va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din 
gura lui Dumnezeu” (Mt. 4, 4), căci harul lui 
Dumnezeu se face, aşa cum spune Sfântul 
Marcu Ascetul, celui flămând hrană, celui gol 
îmbrăcăminte. După cum şi Moise, chemat 

pe muntele Sinai, a uitat de hrana materială 
trebuincioasă trupului în cele patruzeci de 
zile şi nopţi cât a stat în munte, pentru a primi 
Legea Veche. Aceste mulţimi uitaseră de hra-
nă, dacă Apostolii, în acest caz oarecum mai 
pământeşti, nu ar fi venit să-I spună Domnu-
lui: „locul este pustiu şi vremea iată a trecut: 
deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă în 
sate, să-şi cumpere mâncare”. Mai apoi să 
reţinem că, făcându-i-Se milă Domnului de 
ei, a vindecat pe bolnavii lor, i-a învăţat, pre-
lungind cuvântul până când s-a înserat, fără 
ca Sfinţii Apostoli să ne relateze ce vindecări 
şi ce învăţături le-a dat Domnul în pustiu; ei 
ne relatează numai minunea care i-a copleşit 
pe ei, cea cu înmulţirea pâinilor şi a peştilor, 
trecând sub tăcere pe celelalte, fapt ce arată 
că mai întâi Mântuitorul hrăneşte mulţimile 
sufleteşte şi apoi trupeşte, dând prioritate 
părţii spirituale din firea noastră şi apoi celei 
materiale. Ca şi în cazul vindecărilor pe care 
le face, tămăduind mai întâi sufletul şi apoi 
trupul, dând prioritate celor cereşti faţă de 
cele pământeşti, după cuvântul: „Căutaţi mai 
intâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui 
şi toate acestea se vor adăuga vouă.” (Mt. 
6, 33)

 Dacă, la crearea lumii, Dumnezeu a 
poruncit zicând: „Să dea pământul din sine 
verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după 
felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care 
să dea rod cu sămânţă în sine, după fel, pe 
pământ! Şi aşa a fost.” (Fc. 1, 11), acum În-
suşi Stăpânul este cel care umple de bunătăţi 

Despre hrană!

54. Şi, prinzându-L, L-au dus şi L-au băgat în casa 
arhiereului. Iar Petru Îl urma de departe. 

55. Şi, aprinzând ei foc în mijlocul curţii şi şezând îm-
preună, a şezut şi Petru în mijlocul lor. 

56. Şi o slujnică, văzându-l şezând la foc, şi uitându-se 
bine la el, a zis: Şi acesta era cu El. 

57. Iar el s-a lepădat, zicând: Femeie, nu-L cunosc. 
58. Şi după puţin timp, văzându-l un altul, i-a zis: Şi tu 

eşti dintre ei. Petru însă a zis: Omule, nu sunt. 
59. Iar când a trecut ca un ceas, un altul susţinea 

zicând: Cu adevărat şi acesta era cu El, căci este gali-
leian. 

60. Şi Petru a zis: Omule, nu ştiu ce spui. Şi îndată, 
încă vorbind el, a cântat cocoşul. 

61. Şi întorcându-Se, Domnul a privit spre Petru; şi 
Petru şi-a adus aminte de cuvântul Domnului, cum îi zisese 
că, mai înainte de a cânta cocoşul astăzi, tu te vei lepăda 
de Mine de trei ori. 

62. Şi ieşind afară, Petru a plâns cu amar. 
63. Iar bărbaţii care Îl păzeau pe Iisus, Îl batjocoreau, 

bătându-L. 
64. Şi acoperindu-I faţa, Îl întrebau, zicând: Prooroceş-

te cine este cel ce Te-a lovit? 
65. Şi hulindu-L, multe altele spuneau împotriva Lui. 
66. Şi când s-a făcut ziuă, s-au adunat bătrânii poporu-

lui, arhiereii şi cărturarii şi L-au dus pe El în sinedriul lor. 
67. Zicând: Spune nouă dacă eşti Tu Hristosul. Şi El 

le-a zis: Dacă vă voi spune, nu veţi crede; 
68. Iar dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde. 
69. De acum însă Fiul Omului va şedea de-a dreapta 

puterii lui Dumnezeu. 
70. Iar ei au zis toţi: Aşadar, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu? 

Şi El a zis către ei: Voi ziceţi că Eu sunt. 
71. Şi ei au zis: Ce ne mai trebuie mărturii, căci noi 

înşine am auzit din gura Lui? 
bibliaortodoxa.ro
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masa care s-a întins pe pământ. Domnul 
luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind 
la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat uce-
nicilor, iar ucenicii mulţimilor. De ce nu a dat 
Domnul direct mulţimilor darurile binecuvân-
tate şi înmulţite de Sine, ci prin intermediul 
ucenicilor? Ca să ne înveţe ascultarea şi să 
pricepem că ei sunt cei care au misiunea 
de a ne hrăni sufletele, după porunca: „Mer-
gând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le 
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh, învăţându-le să păzească toate câte 
v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în 

toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” 
(Mt. 28, 19-20). Iar Sfântul Apostol Pavel că: 
„«Oricine va chema numele Domnului se va 
mântui». Dar cum vor chema numele Aceluia 
în Care încă n-au crezut? Şi cum vor crede 
în Acela de Care n-au auzit? Şi cum vor auzi, 
fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, 
de nu vor fi trimişi?... credinţa este din auzire, 
iar auzirea prin cuvântul lui Hristos” (Rm. 10, 
13-17). Apoi de ce Domnul, luând pâinile şi 
peştii, a privit la cer şi a binecuvântat? „Oare 
cere acum ca şi cum ar avea nevoie? Oare, 
înălţându-Şi privirea, cheamă în ajutor cerul? 
Oare de altundeva izvorăşte puterea bine-
facerii...?... Face aceasta pentru că odată 
Dumnezeu a dăruit mana în pustie israeliţilor 
şi celor care mergeau pe pământ le-a întins 
mese cereşti şi a învăţat piatra să imite norii, 
scoţând apă din aceasta, şi a auzit în loc de 

toate acestea cuvinte pline de nemulţumire: 
”- Pentru că a lovit piatra şi au curs ape şi 
pâraiele s-au umplut de apă. - «Oare, va 
putea da şi pâine, sau va putea întinde masă 
poporului Său?» (Ps. 77, 23-24). Deoarece a 
lovit piatra şi s-au scurs apele, oare va putea 
să ne dea şi pâine? 

Aşadar, pentru ca urmaşii lor să nu ia mări-
mea minunii ca pretext de bârfă, că, chipurile, 
Hristos Se străduieşte să arate că este mai 
mare decât Tatăl, şi să nu născocească din 
nou obişnuita ponegrire împotriva dumneze-
irii, pune izbânda pe seama Părintelui, înăl-

ţându-Şi privirea 
la cer,  răpind 
osândirea de pe 
limbile evreilor. 
Pentru că astfel 
respinge întot-
deauna Hristos 
vicleşugurile iu-
daiceşti. Astfel, 
atunci când l-a 
vindecat pe le-
pros şi a propo-
văduit cu putere 
vindecarea păti-
mirii, l-a trimis la 
Lege pe acesta 
care s-a tămă-
duit, zicându-i: 
„Adu-ţi darul tău 
la Altar, ca măr-

turie!” (Mt. 8, 4) – ca Legea să fie martor al 
vindecării tale şi să închidă limba fărădelegii. 
De aceea şi acum Îşi înalţă privirea spre cer, 
făcând să tacă osândirea împotriva Dumne-
zeirii, dar în afară de aceasta şi învăţându-i 
pe oamenii care şedeau pentru mâncare să 
cunoască bine pe pricinuitorul desfătării. De-
oarece privirea spre cer înseamnă mărturisire 
de credinţă” (Sf. Vasile, episcopul Seleuciei, 
Cuvânt la înmulţirea celor cinci pâini cu care 
s-au hrănit cinci mii de bărbaţi, Predici ale 
Sfinţilor Părinţi la duminicile de peste an, 
trad. Pr. Victor Manolache, Ed. Egumeniţa şi 
cartea Ortodoxă, 2009, p. 166).

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a VIII-a după 

Rusalii, Sf. Ev. Matei 14, 14-22, 
Înmulţirea pâinilor, 14 august)

Sursă poză: Sfânta Evanghelie
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OrACOLELE, PErSOAnE POSEDATE DE DIAVOLI

Sfânta Cuvioasă Teodora,
E un exemplu de bărbăție,
Smerenie și răbdare,
Dragoste și curăție.

Este cea dintâi româncă
Trecută-n rândul sfinților
Dintre vlăstarele neamului,
Evlavioasă, asemenea părinților. 

Născută-ntr-o familie aleasă (1650)
Pe vremea domnitorului 
Vasile Lupu, iar tatăl, Ștefan Joldea, 
Era armaș în Cetatea Neamțului. 

Având părinți binecredincioşi
Şi iubitori de Dumnezeu,
A primit o educație religioasă,
Ca și întreg neamul său.

Crescută-n Vânători-Neamț
Un sat al vânătorilor și plăieșilor
De unde domnitorii Moldovei,
Făceau alegerea ostașilor.

După moartea surorii ei,
Maghiţa, părinții au insistat
Să-întemeieze o familie
Şi cu-n tânăr din Ismail s-a măritat. 

Deși era un bărbat bun,
Ea voia să-I urmeze lui Hristos,
Că de mică și-a dorit mult,
Să trăiască viața cu folos. 

Pentru că nu aveau copii,
Teodora a hotărât,
Să-mbrăţişeze cinul monahal
Şi astfel, s-a călugărit. 

La Schitul Vărzărești, lângă Focșani,
A rămas sub ascultare 
La schimonahia Paisia
Primind aleasă îndrumare. 

Aici erau cam 30 de maici,
Cu dragoste instruite
Pe-un drum drept și luminos
Şi de Duhul Sfânt călăuzite. 

La Schitul Poiana Mărului - Buzău
Şi soțul ei s-a călugărit
Cu numele Elefterie (preot)
Şi Domnului Hristos I-a slujit. 

În drumul lor spre Viena (1683),
Tătarii, aliații turcilor,
După vechiul obicei,
Au jefuit tot în calea lor. 

Paisia a luat cu sine,
Pe Teodora și alte câteva
Şi s-au retras în Munții Buzăului,
De urgia turcilor de-a scăpa. 

O locuință modestă 
Cu multă trudă-au ridicat;
Cu priveghere și cu post,
Ziua și noaptea s-au rugat.

Nu după foarte multă vreme,
Maica Paisia s-a săvârșit
Şi celelalte ucenice,
În scurt timp, s-au risipit. 

Cuvioasa Teodora,
La Mănăstirea Neamț a plecat
Şi la icoana Maicii Domnului,
Cu evlavie s-a închinat.

La egumenul Schitului Sihăstria
A fost trimisă pentru sfat;
Ieroschimonahul Varsanufie
Cu ea de vorbă mult a stat. 

Acesta, cunoscând cu duhul, 
Dorința ei spre pustnicie 
Şi văzându-i virtuțile,
I-a aprobat plecarea în pustie.

După ce a împărtășit-o,
Cu Trupul și Sângele Domnului,
I-a dat pe Pavel călăuză
S-o ducă-n inima codrului,

Precizând că de va putea
Să rabde greul ce-o să fie,
Să rămână toată viața 
Să trăiască în pustnicie. 

Căutând Cuviosul Pavel
O chilie părăsită,
A întâlnit un sihastru bătrân
Cu viață îmbunătățită.

Fiind văzător cu duhul,
Bătrânul, pentru ea a renunțat,
La chilia de sub stâncă
Şi-n alt bordei s-a mutat. 

În chilie, Cuviosul Pavel,
Pe Teodora a așezat,
După ce a binecuvântat-o,
Înapoi la Sihăstria a plecat. 

În pustie, Cuvioasa Teodora,
Peste 30 de ani s-a nevoit;
Slăvind neîncetat pe Dumnezeu,
Cursele vrăjmașului a biruit.

Prin răbdare, rugăciune și smerenie
Şi-ntărită cu putere de sus,
N-a mai coborât din munte,
Că puțină hrană-i era de-ajuns. 

Fericitul Pavel, duhovnicul ei, 
Din când în când o vizita,
Cu cele pentru nevoia vieții
Şi cu Sfintele Taine-o-mpărtăşea. 

În această îngerească nevoință,
Atât de mult ea a sporit,
Făcând priveghere de toată noaptea,
Încât darul Duhului Sfânt a primit. 

Din două în două zile,
Puțină hrană consuma:
Câțiva pesmeți și ierburi de pădure,
Că Domnul Sfânt o întărea. 

Cu „Măcrișul Sfintei Teodora”
Şi fructe, Fericita se hrănea
Iar apă aduna din ploi,
Că apa strânsă-n stâncă nu seca. 

Răposând și Cuviosul Pavel,
Nimeni nu mai știa de ea,
Numai Bunul Dumnezeu 
Cu mila Lui o îngrijea.

Odată, năvălind turcii
Asupra satelor și mănăstirilor,
Munții au fost invadați,
De numărul sătenilor. 

Câteva călugărițe,
La chilia ei au nimerit,
Iar Cuvioasa Teodora,
Locuința ei le-a oferit.

Şi s-a mutat în peșteră,
Unde nimeni nu știa,
Până când din întâmplare
O ceată de turci au dat de ea. 

Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla (7 august)
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Năvălind ca s-o ucidă,
În genunchi ea s-a rugat
Cu credință Domnului
Şi peretele peșterii s-a despicat.

Astfel, în desişul pădurii,
Cuvioasa a scăpat
Şi despre existența ei,
Nimeni nu a mai aflat. 

Uitată fiind de oameni,
Dar nu și de Dumnezeu,
Ca un înger viețuia
Prin mila și ajutorul Său.

Acum nici frigul, nici foamea,
Nici diavolul n-o mai chinuia;
Cu mâinile ridicate,
Permanent ea se ruga.

Ca o văpaie de foc,
Rugăciunea ei se înălța
Şi tot trupul său sfințit,
De la pământ se ridica. 

Ajunsese, Fericita Teodora
Mai sus de cele lumești
Şi-n rugăciune se-ndulcea,
În extaz, de cele dumnezeiești.

Hainele i s-au zdrențuit
Şi cu greu acopereau
Trupul ei îmbătrânit,
Iar păsările cerului o hrăneau.

Din porunca Ziditorului,
Firimituri și coji de pâine
Păsările îi aduceau,
Ducând traiul de-azi pe mâine.

Din rânduiala lui Dumnezeu,
La rugăciunea neîncetată
A Cuvioasei Teodora, starețul
Varsanufie a văzut odată,

Trecând stoluri de păsări,
Ce duceau firimituri în cioc
Şi-a cugetat că trebuie să fie
Vreun sihastru sfânt în acel loc. 

A trimis doi frați să vadă,
Locul unde se duceau
Păsările misterioase, dar,
Venind noaptea, nu vedeau.

Rătăcindu-se-n pădure,
Așteptau și se rugau

Şi deodată a apărut o rază
De lumină și cum înaintau,

Vedeau o femeie cu chipul
Luminat, cu mâinile ridicate,
Rugându-se tot timpul
Şi picioarele de la pământ înălțate.

Era Sfânta Teodora,
Ce mulțumea lui Dumnezeu
Cu dragoste adevărată,
Că-i împlinise gândul său. 

Voia să plece-n veșnicie,
Spovedită și împărtășită;
Văzând pe cei doi călugări,
Era tare fericită.

I-a rugat să se apropie
Şi să-i arunce un țol,
Că de-atâta singurătate, 
A rămas cu trupul gol.

Le-a povestit viața ei
Şi sfârșitul său apropiat;
S-aducă pe preotul Antonie
Şi pe Lavrentie, i-a rugat. 

Le-a spus să meargă, 
conduși de lumină,

Noaptea, la Sihăstrie la schit,
Iar în zorii zilei, cei patru călugări,
Cu tot ce trebuie au venit. 

Cu smerenie s-a mărturisit;
Primind de la duhovnic dezlegare,
Cu evlavie Crezul a rostit
Şi luând binecuvântare,

Cu Sfintele Taine s-a împărtășit
Şi rostind cu glas sfios:
„Slavă Ție, Doamne, pentru toate!”
Încredințând sufletul lui Hristos.

Trupul cu bună mireasmă,
Părinții l-au prohodit (sec. XVIII)
Şi l-au așezat cu mare cinste 
În peștera în care ea s-a nevoit.

Trupul ei neputrezit, la Sihla,
O sută de ani a fost venerat
Şi mulți bolnavi de pretutindeni,
Cu ajutorul ei s-au vindecat.

Prin secolul XIX, în Rusia
Sfintele Moaşte s-au mutat,
La Mănăstirea Pecersca din Kiev,
Dar ea, Moldova a binecuvântat. 
Ca un diamant strălucitor,
În Munții Sihlei a trăit
„Sfânta Teodora din Carpați”
Şi zeci de ani, în munți, s-a nevoit.

Sfânta Teodora, neîncetat,
Se roagă Preasfintei Treimi,
Pentru noi și lumea toată,
Mai ales pentru creștini!

E un exemplu pentru noi 
De răbdare și credință;
Prin rugăciune și prin post,
A ajuns la biruință. 

Pe 7 august an de an,
O prăznuim cu bucurie,
Nădăjduind c-o să se roage
Şi pentru români, în veșnicie!

Dumitra Groza
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Păhărelul cu nectar

Spiriduşul
A fost odată un scriitor de poveşti.
Şi lui i se întâmpla aşa: după ce termina de scris 

o poveste, venea un spiriduş, sărea pe hârtie, citea 
tot şi zicea:

- E adevărat ce ai povestit, e adevărat ce ai po-
vestit!

Atunci, scriitorul, foarte curios, îl întreba:
- De unde ştii?
Dar spiriduşul dispărea mereu înainte de-a auzi 

întrebarea.
Nu era poveste pe care spiriduşul să n-o citească 

şi să nu-şi dea cu părerea.
Poveştile care îi plăceau lui şi i se păreau adevă-

rate, doar acelea ajungeau la copii.
Dacă se întâmpla să zică vreodată:
- Şterge tot ce ai scris, repede, că sunt supărat!, 

scriitorul ştergea şi trecea la altă poveste.
Şi se gândea cum să facă să-i placă nemulţumi-

tului.

Într-o zi, i-a venit şi ideea.
Ca să nu poată să mai zică spiriduşul ceva de rău, 

l-a chemat înainte să se apuce de scris:
- Spiriduşule, vino!
Nimic..
- Spiriduşule, vino,... te rog frumos!
Iar nimic.

Atunci scriitorul îl rugă şi mai fierbinte:
- Spiriduşule, vino, te rog frumos, ... am nevoie 

de ajutorul tău!
Hop, mititelul pe hârtie, printre literele care încă 

nu se vedeau.

După ce vorbeau un minut, povestitorul se înviora 
şi era plin de idei.

Care mai de care mai strălucite.

Iar poveştile curgeau una după alta.
Şi toate îi plăceau aşa de mult năzdrăvanului, 

încât îi chema şi pe spiriduşii celorlalţi scriitori, ca 
să se bucure împreună.

Elia David

„… puțin credinciosule! De ce te-ai îndoit?”

Puțina credință a oamenilor răcește dorința pentru vir-
tute și o pierde în volbura păcatelor. Pentru aceasta a fost 
mustrat Petru, cum ne istorisește pericopa evanghelică 
de astăzi. Omul cu puțină credință, cel puțin-credincios 
se deosebește de cel credincios și de cel necredincios 
precum apa călduță de cea fierbinte și de cea rece. Omul 
cu puțină credință are puțină putere, puțină râvnă.

Psalmistul David ne spune despre credință că ea 
propovăduiește că Dumnezeu ca ființă nemărginită este 
pretutindeni prezent și împlinește toate: „De mă voi sui în 
cer, Tu acolo locuiești. De mă voi coborî în iad, Tu de față 
ești. De voi lua aripile mele de dimineață și mă voi așeza 
pe marginile mării și acolo mâna Ta mă va povățui și mă 
va ține Dreapta Ta.” (Psalmi 138, 8-10)

Niciun loc, niciun timp, nicio clipită din ochi nu rămâ-
ne lipsită de prezența lui Dumnezeu. Omul care crede 
fără șovăire acest lucru îl privește cu ochii credinței pe 
Dumnezeu așezat înaintea lui și îi este foarte greu să 
îndrăznească să săvârșească păcatul. Cine îndrăznește 

înaintea Împăratului să săvârșească neorânduiala cea 
mai mică? Nimeni!

Profetul David zicea: „Văzut-am mai înainte pe Domnul 
înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este, ca să 
nu mă înclin.” (Psalmi 15, 8) Patriarhul Iosif, cu credință 
fără șovăire în Dumnezeu, a fugit cu înțelepciune de ispita 
femeii egiptence: „Cum dar să fac eu acest mare rău și să 
păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu?” (Facere 39, 7-9)

Cel cu puțină credință nu privește că se află înaintea 
lui Dumnezeu, ochii sufletului său sunt aproape închiși, 
se înclină cu ușurință în fața păcatului și vântul patimilor 
îl zdruncină.

Și Iuda Iscarioteanul a crezut că Iisus este Fiul lui Dum-
nezeu pentru că altfel nu L-ar fi urmat, nu I-ar fi devenit 
ucenic. A crezut, dar puțin, a ezitat, iar puțina lui credință 
s-a stins de patima iubirii de arginți. Așa a crezut și Eva, 
mai mult în vorbele șarpelui decât în cele ale lui Dumne-
zeu. Când puțina ei credință s-a concretizat în păcatul 
neascultării, Dumnezeu a golit-o de harul dumnezeiesc 
și a gonit-o în pământ străin.

De la păcatul primilor oameni, lucrarea virtuții a fost 
disprețuită cu desăvârșire și toți oamenii de atunci, fără 

Umblarea pe mare – Potolirea furtunii
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teamă sau reținere, au săvârșit păcatul: „Toți ne-am abătut, 
împreună netrebnici ne-am făcut, nu mai este cel ce face 
binele, nu mai este nici unul.” (Psalmi 52, 4) Și toate se 
datorează puținei noastre credințe, căci faptele noastre 
și nu vorbele ne vădesc credința: „Arată-mi credința ta 
din faptele tale și eu îți voi arăta credința mea din faptele 
mele.” (Iacob 2, 18) Faptele noastre propovăduiesc că 
avem puțină credință.

Dumnezeu ne poruncește să iubim pe vrăjmașii noștri 
și făgăduiește multe răsplătiri. Lumea sfătuiește invers: 
aleargă și vatămă pe vrăjmașii tăi, căci fără răzbunare 
îți pierzi demnitatea. Și toți ne lăsăm convinși de gura 
lumii decât de a asculta poruncile lui Dumnezeu. Sfinții 
Apostoli „ocărâți fiind, binecuvântau, prigoniți fiind, răbdau, 
huliți fiind, se rugau.” (I Corinteni 4, 12-13) Dumnezeu 
poruncește: „Dați mai întâi milostenie cele ce sunt înăun-

trul vostru.” (Luca 11, 41) Dumnezeu zice: „Dacă dai una, 
primești înapoi o sută!” Cugetul rătăcit zice: „Nu da, căci 
vei deveni sărac precum acela!”

Dacă ar avea omul credință cât grăuntele de muștar, 
s-ar teme de Ziua Judecății și de iad. Petru a fost mus-
trat de Domnul pentru a ne arăta care este cu adevărat 
credința și ce este puțina credință. Cea mare și fierbin-
te este credința, niciodată despărțită de faptele bune: 
„credința fără fapte este moartă.” (Iacob 2, 26) Și câte 
minuni nu a făgăduit Domnul celor care cred? „Și celor ce 
vor crede le vor urma minunile acestea: în numele Meu 
demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, șerpi vor lua în 
mână și chiar ceva dătător de moarte de vor bea, nu-i va 
vătăma; peste cei bolnavi își vor pune mâinile și se vor 
face sănătoși.” (Marcu 16, 17-18) Toate acestea sunt date 
celor cu credință, nu puțin credincioșilor.

Când Apostolii erau nedesăvârșiți în credință, n-au pu-
tut vindeca pe cel stăpânit de diavol: „Noi de ce n-am putut 
să scoatem demonul?” „Pentru puțina voastră credință!”, 
le-a spus Domnul. Acum, ucenicii văzuseră înmulțirea pâi-
nilor și cu toate acestea, „nu pricepuseră nimic, deoarece 
inima lor era învârtoșată.” (Marcu 6, 51-52) Aveau nevoie 
de credința despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel: 
„Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul și vei 
crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morți, 
te vei mântui.” (Romani 10, 9)

Evanghelia acestei duminici ne arată că drumul Bisericii 
spre țărmul Împărăției nu este unul lin. Vânturi puternice și 
valuri mari ni se ridică în cale. Dar corabia Bisericii nu va fi 
niciodată pierdută din ochii Domnului. În Evanghelia după 
Marcu se spune că, deși corabia cu ucenicii era „departe, în 
mijlocul mării”, totuși Iisus „i-a văzut.” (Marcu 6, 47-48) 

Omul, dacă vrea, poate să-și încălzească a sa credință. 
Credința duce la virtute și virtutea înfierbântă credința. 
Important este să nu ne îndoim de permanenta priveghe-
re plină de iubire a Celui Care este Capul și Cârmaciul 
corăbiei mântuitoare a Bisericii Sale. Dincolo de vânt și 
valuri, să-L vedem pe Hristos mereu mergând și zicân-
du-ne: „Îndrăzniți!” Dulcea Lui chemare: „Vino!” să audă 
răspuns plin de bucurie din sufletele noastre. Iar pe El să-L 
mărturisim ca Dătător de credință și de virtuți, care a venit 
să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care „cel dintâi sunt 
eu.” (I Timotei 1, 15) Amin.

Părintele Marius Olivian Tănasie 
(predică la Duminica a IX-a după Rusalii, Umblarea 

pe mare - Potolirea furtunii, Sf. Ev. Matei 14, 22-34, 21 
august)

Sursă poză: Sfânta Evanghelie
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Despre demonii patimilor!
Sfânta Evanghelie ne pune în faţă influenţa pe care o 

are diavolul asupra firii omeneşti, care fire ar fi nimicită 
dacă nu ar fi păzită de harul lui Dumnezeu. Desigur că 
diavolul nu ar putea face nimic fără îngăduinţa lui Dum-
nezeu şi a omului. Aşa cum vedem limpede în cartea Iov 
din Vechiul Testament, diavolul nu se putea apropia de Iov 
datorită ocrotirii pe care Dumnezeu o avea faţă de robul 
Său cel credincios: „Dar satan a răspuns Domnului şi a zis: 
«Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? N-ai făcut Tu 
gard în jurul lui şi în jurul casei lui şi în jurul a tot ce este 
al lui, în toate părţile şi ai binecuvântat lucrul mâinilor lui 
şi turmele lui au umplut pământul? Dar ia întinde mâna 

Ta şi atinge-Te de tot ce este al lui, să vedem dacă nu Te 
va blestema în faţă!»” (Iov 1, 9-11). Deci cu alte cuvinte, 
diavolul încercase să se apropie de Iov şi de tot ce avea 
el, dar nu reuşise datorită îngrădirii şi purtării de grijă pe 
care Dumnezeu o avea faţă de robul Său cel credincios. 
Pe de altă parte însă, omul are această posibilitate de a 
se împotrivi diavolului, nu de la sine, ci din harul lui Dum-
nezeu, dacă nu îi dă putere diavolului asupra sa. Spre 
exemplu, un vrăjmaş nu are nici o putere asupra unui fiu 
de împărat, atâta timp cât fiul este ascultător şi stă sub 
ocrotirea tatălui său. Dar dacă fiul îl părăseşte pe tatăl său 
şi se duce la vrăjmaşi, atunci este sigur că vrăjmaşul are 
putere să facă orice voieşte cu fiul împăratului, chiar să-l 
şi omoare. Aşa se întâmplă cu diavolul şi cu puterea sa, 
dacă ne împotrivim şi nu facem voia lui şi stăm sub ocro-
tirea lui Dumnezeu, el nu poate nimic împotriva noastră: 
„Supuneţi-vă deci lui Dumnezeu. Staţi împotriva diavolului 
şi el va fugi de la voi” (Iac. 4, 7), dar dacă ne depărtăm de 
Dumnezeu şi facem voia diavolului, atunci îi dăm putere 
asupra noastră, îi îngăduim să facă cu noi şi cu tot ce 
este al nostru tot ce voieşte. Când vorbesc de demonizare 
sau stăpânirea diavolului, Sfinții Părinţi au în vedere nu 
numai cazurile evidente, cum este cel prezent în Sfânta 
Evanghelie de astăzi, ci orice păcat sau patimă care pune 
stăpânire pe om, în spatele căreia se ascunde un demon, 
şi care îl robeşte pe om, anulându-i libertatea. Aşadar cine 
este stăpânit de mândrie, de lăcomie, de desfrânare, de 
invidie, de lene, de iubirea de arginţi, de slava deşartă, 

este de fapt stăpânit de demonul respectiv. „Vrednic cu 
adevărat de multe laude este părintele de astăzi – deşi 
puţin credincios într-un anumit fel – pentru că a compătimit 
nefericirea fiului său, n-a mai răbdat chinurile, primejdiile 
şi ispitele pe care i le provoca în fiecare zi vrăjmaşul cel 
de obşte şi neschimbător.

 Şi dintr-un alt punct de vedere mai este vrednic de 
laudă, pentru faptul că n-a alergat la spitale omeneşti, ci 
la Doctorul fără de plată al sufletelor şi al trupurilor. Şi, 
pentru ca să spun în puţine cuvinte, pe cât de vrednic de 
osândă ar fi fost părintele acestui tânăr demonizat, dacă, 
văzându-l pierdut de către demon când în apă, când în 

foc, şi-ar fi astupat ochii şi l-ar fi lipsit 
astfel de posibilitatea vindecării, pe 
atât vrednic de laudă este acum, pen-
tru că i-a arătat fiului său milostivirea 
părintească. De aceea şi dătătorul 
bunurilor, Dumnezeu, cu toate că la 
început l-a rănit cu acea mustrare 
amară a necredinţei, zicând: „O, neam 
necredincios şi desfrânat, până când 
voi fi cu voi? Până când vă voi răbda 
pe voi?”, cu toate acestea însă, i-a vin-
decat degrabă şi necredinţa lui şi boala 
împovărătoare a fiului său, şi în afară 
de acestea, i-a dat har să vadă lămurit 
cu ochii cele pe care le-au dorit să le 
privească patriarhii şi profeţii, chiar şi 
în taină. Asemenea sunt câştigurile, 
cununi atât de înalte şi de mari. Atât 
de multe sunt răsplătirile lui Dumnezeu 
faţă de părinţii care se îngrijesc de 

mântuirea şi de sănătatea copiilor lor. Şi deoarece acest 
adevăr este neîndoielnic, nu ştiu cum să enumăr chinurile 
care sunt puse pe capetele acelora care-şi închid ochii şi 
nu văd pătimirile şi neputinţele care stăpânesc sufletele 
copiilor lor nefericiţi. În bolile cele din afară au mii de ochi, 
precum Argos (Argos Atotvăzătorul – păzitor mitic al Iu-
sului. Trupul lui era acoperit de ochi, dintre care jumătate 
rămâneau deschişi, chiar şi când dormea. A fost ucis de 
către Hermes), în timp ce faţă de acelea care pot să le 
provoace şi moarte veşnică şi iadul pentru totdeauna şi 
necinste fără de seamăn, dorm, nu au nici o iubire şi mi-
lostivire părintească... Ce părinte, care mamă este atât de 
nemilostivă, atât de lipsită de iubire, încât, văzând pe fiul 
sau pe fiica aruncaţi de demon când în foc, când în apă, 
nu-şi îndurerează sufletul, nu li se cutremură inima, nu 
caută eliberarea de patimă, nu se îngrijesc de doctor? Şi 
unul ca acesta este demonizat, când are o asemenea stare 
în sufletul său, când este înrobit voinţei trupului, încât este 
doborât când de patima aceasta, când de aceea. Aceasta 
înseamnă să fie cuprins cineva de demon, aceasta este 
îndrăcirea cea mai grea, acesta este demonul cel mai 
vătămător. Dar tatăl şi mama nu au sentimente părinteşti 
în asemenea pătimiri înfricoşătoare şi înspăimântătoare 
ale copiilor lor şi aceasta se datorează faptului că sunt cu 
desăvârşire necredincioşi, fie faptului că nu ştiu că cea 
mai mare pagubă o provoacă omului patima sufletească a 
îndrăcirii. Şi pentru ca să devină vădit acest lucru, trebuie 
să mergem din nou în mijlocul patimii desfrânării şi luaţi 
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PSALM 1
Vârtutea mea ești, Doamne, Tu ești tăria mea,
Ești sprijin în ispite spre-a nu mă clătina,
Ești calea libertății, odihna necurmată, 
Ești viața făr`de moarte, lumina necreată.

Te-am căutat în toate cu-n microscop ateu
Găsind misterul vieții, liantul curcubeu,
Ce naște și menține izvorul de lumină,
Ești alfa și omega, particula divină.

Privind cu telescopul puzderia de stele
Ce dă noi orizonturi nemărginirii mele
Şi-n armonii celeste sunt minunat create,
Tu ești perfecțiunea, ești totul și în toate.

Ești muzica celestă din orgile astrale,
Ești răsăritul vieții vestite în chimvale,
Cuvântul ce dă viață, ce ţine-ntreaga fire,
Fluidul armoniei, noianul de iubire.

Desăvârșirea firii necontenit lucrată
Își are-n Tine sursa de Creator și Tată
Iubirea-n armonie urcând la apogeu
Izvorul de viață și Unic Dumnezeu.

Din chipul Tău sunt, Doamne, ca-n armonii divine,
În vreme de repaos să te-oglindești în mine.
Sfințenia Ta, Doamne, înnoiește trupul meu
Să-ncapă ne-ncăputul, cel Unic Dumnezeu.

„Urma să fim părinţi de tripleţi după 
fertilizare in vitro, dar soţia mea a vrut 

să avorteze doi din cei trei bebeluşi”
Sufletul meu poartă o cicatrice proaspătă. Durerea e 

adâncă, şi chiar dacă timpul ar putea s-o mai micşoreze, 
ştiu că n-o să mă refac niciodată în totalitate după ceea 
ce am văzut şi am făcut. Pentru că am omis, intenţionat 
şi cu bună ştiinţă, să protejez vieţile a doi dintre copiii mei 
– prima obligaţie a unui părinte.

Soţia mea şi cu mine ne-am dorit copii; din păcate a 
trebuit să facem tratament in vitro ca să ne îndeplinim 
visul. După mai multe implantări de embrioni am primit 
binecuvântarea de la Dumnezeu pentru un copil care este 
lumina vieţilor noastre.

Acum puţină vreme am încercat să mai avem încă unul.
„N-a picurat: de data asta a turnat cu găleata!” ne-a 

spus medicul specialist în fertilizare – toţi cei trei embrioni 
care au fost implantaţi s-au prins. Urma să avem tripleţi. 
Eram şocat, ştiind ce greutăţi însemna asta, dar, dacă 
Dumnezeu ne-a dat trei, eram pregătit să fac totul ca să-mi 
ajut familia, să mă organizez şi să-i pot întreţine.

Brusc ceva s-a întâmplat cu soţia mea. A insistat că 
trebuie să facem o „reducere selectivă” de la trei la unul 
sau, în caz contrar, o să facă un avort total. Era decisă. 
Nu voia să păstreze nici trei şi nici doi.

Eram în faţa unei dileme: să salvez unul singur sau pe 
niciunul. Am ales prima variantă, deşi am încercat în mai 
multe ocazii s-o conving să păstreze măcar doi gemeni. 
N-am reuşit.

Doctorul care urma să facă procedura ne-a spus că 
or să injecteze clorură de potasiu în placentă, ca să le 
oprească inimile. Ne-a spus că era fără durere. Ştiam că 
minte, dar, pentru că aceasta era opţiunea aleasă de noi, 
n-am spus nimic. Pentru mine deviza „Salvează unul sau 
nu salva niciunul” devenise refrenul zilei.

Înaintea procedurii, soţia mea avea lacrimi în ochi; îl 
întreba pe doctor tot timpul dacă bebeluşii or să simtă 
ceva, iar el o asigura că nu. 

(continuare în pagina 12)

seama!” (Sf. Macarie al Patmosului, Cuvânt la Duminica 
a zecea, a Sfântului Matei, că a deveni omul lunatec şi a 
suferi din partea demonilor înseamnă înrobirea din par-
tea dorinţelor trupului, precum desfrânarea şi celelalte, 
Predici ale Sfinţilor Părinţi la duminicile de peste an, trad. 
Pr. Victor Manolache, Ed. Egumeniţa şi Cartea Ortodoxă, 
2009, pp. 175-176).

 Desigur că sunt şi părinţi care îngăduie starea pătimaşă 
a fiilor lor şi din alte motive, dar şi acestea sunt legate tot de 
necredinţă şi anume, fie că ei înşişi au dus o viaţă pătima-
şă, zbătându-se şi ei în aceleaşi patimi ca ale copiilor, fie 
consideră că acesta este mersul societăţii şi dacă toţi fac 
acelaşi lucru, chiar dacă este rău, nu mai apare nimic ca 
nefiresc. Sfântul Macarie spune mai departe: „Există oare 
vreun părinte sau altul atât de sărac la minte, atât de lipsit 
de simţire, care să-l vadă pe fiul său sau pe un altul aflat 
sub stăpânirea sau conducerea lui, căzut în vreun păcat 
de moarte, aşa cum sunt: furtul, pângărirea celor sfinte şi 
să nu se îndigneze, să nu i se adreseze cu cuvinte aspre, 
să nu se îngrijească pentru întoarcerea lui dintr-un rău 
atât de mare, în modul în care poate, şi cu cuvinte dulci şi 

cu cuvinte amare? Nu este cu putinţă să cunoască cineva 
mărimea acestei răspunderi pe care o are ca părinte şi 
să rămână nepăsător. În situaţia aceasta va fi pedepsit şi 
el împreună cu fiul său, este mai clar ca lumina soarelui, 
cum pot da mărturie şi cei care citesc despre nenorocirea 
vestită a preotului Eli. Acesta, cu toate că n-a încetat să 
mustre neorânduiala fiilor săi, dar pentru că n-a arătat râv-
na cuvenită să-i îndrepte aşa cum cerea dreptatea, a fost 
pedepsit împreună cu fiii săi şi, mai mult, întreg neamul lor 
a fost lipsit de vrednicia preoţiei (I Rg. 4, 11-22). Aşadar, de 
câtă osândă, de cât chin se fac vrednici părinţii aceia care 
îi văd pe fiii lor tăvăliţi în patimile trupeşti, în desfrânări şi 
adultere, care sunt păcate mai grele şi decât furtul şi decât 
pângărirea celor sfinte, şi rămân nepăsători, trec cu vede-
rea, dispreţuiesc îndreptarea copiilor, în timp ce cunosc că, 
aşa cum am zis mai înainte, aceste păcate sunt mai grele 
şi decât furtul ...” (Ibidem, p. 178).

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XX-a după Rusalii, Vindeca-
rea lunatecului, Sf. Ev. Matei 17, 14-23, 28 august)

Sursă poză: Sfânta Evanghelie

Radu Arbore, 
5/02/2016 Târgu-Jiu



12 Calea ÎnĂlȚĂrii, anul Viii, nr. 84, august 2016

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

Duminică, 7 august: Spovedania și adevărata libertate.
14 august: Paraclisul Maicii Domnului.
21 august: Studiu biblic, Sf. Ev. Luca, cap. 22.
28 august: Tineri, prieteni buni cu Sfinţii.

Informații la avizierul Bisericii.

Întâlniri ale Grupului parohial 
de tineret „Înălţarea Domnului”

(urmare din pagina 11)
Am întrebat-o din nou pe soţia mea dacă era sigură că 

asta voia, pentru că o dată făcut era bun făcut – nu mai era 
cale de întoarcere. Mi-a spus că era sigură, dar lacrimile 
din ochii ei şi faptul că nu voia să se uite la ecran şi nici 
pe mine nu mă lăsa să mă uit, mi-au spus adevărul: ştia 
la fel de bine ca şi mine că nu era bine ce făcea. Aş fi vrut 
să insist să se uite, dar cred că mintea ei – tulburată deja 
de vestea că urma să avem tripleţi – ar fi sărit de pe fix 
pentru totdeauna dacă ar fi văzut imaginile de pe ecran. 
Iar ca să salvez un singur bebeluş şi de dragul copilului 
pe care-l aveam deja, aveam nevoie de 
o soţie sănătoasă la cap.

Soţia mea nu s-a uitat, dar eu n-am 
putut să nu mă uit. Trebuia să aflu ce se 
va întâmpla copiilor mei. Trebuia să aflu 
cum urmau să moară.

Fiecare fetus s-a retras cât a putut 
de departe când acul a pătruns sacul 
amniotic. Injecţiile n-au fost făcute în 
placentă, ci direct în bustul fiecărui copil. 
S-au chircit imediat ce acul le-a pătruns 
corpul. Când inima primului dintre ei s-a 
oprit – aproape că s-a oprit şi a mea 
odată cu a lui. Inima celuilalt a mai luptat, 
însă după 10 minute a cedat şi ea.

Doctorii au avut tupeul să numeas-
că clorura de potasiu, produsul care 
a oprit inima copiilor – „medicament”. 
Voiam să-i întreb: oare ce încercau să 
vindece – viaţa? Dar nici un cuvânt n-ar 
fi putut să facă la loc ceea ce fusese 
înainte. Mi-am înghiţit orice remarcă acidă pe care aş fi 
putut-o avea.

Ştiu că au simţit durere. Ştiu că au simţit panică. Şi 
ştiu că aceasta a fost crimă. Mă consolez ştiind că cel 
de-al treilea, care a supravieţuit, e bine şi că decizia n-a 
fost luată de mine; eu mi-aş fi încercat norocul cu tripleţi, 
indiferent de muncă şi efortul pe care l-ar fi cerut. Mă rog 
ca acest copil care a rămas să ajungă până la termen, 
să vină pe lume în viaţă şi sănătos şi ştiu că ea sau el o 
să aibă parte de toată dragostea noastră.

Dar cicatricea emoţională mă va durea până la sfârşitul 
vieţii. Îmi văd copilul zâmbind în fiecare noapte şi anticipez 
în câteva luni un altul… dar mă gândesc şi la acele două 
zâmbete pe care nu le voi vedea niciodată. În fiecare zi 
când mă întorc de la serviciu aud „Salut, tati!” şi ştiu că 
or să fie două voci şi două chicote pe care nu le voi auzi 
niciodată. Mă joc cu copilul meu şi îl iau în braţe… aş-
teptându-l cu nerăbdare şi pe al doilea… dar ştiu că alte 
două perechi de mâini nu le vor atinge niciodată pe ale 
mele, alte două rânduri de degete de la picioare n-or să 
fie niciodată numărate, alte două îmbrăţişări îmi vor lipsi 
pentru totdeauna.

Zilnic îl rog pe Dumnezeu să-i primească la El pe cei 
doi nevinovaţi, şi zilnic îl rog să mă ierte. Aşa voi face în 
fiecare zi de-acum încolo, pentru tot restul vieţii mele. 
Nu ştiu ce fel de împăcare mentală sau spirituală o să 
găsească soţia mea, dar asta e treaba ei şi povara pe 
care conştiinţa ei trebuie s-o ducă.

Nu lăsaţi pe nimeni să vă păcălească. Nu este lipsit de 

„Urma să fim părinţi de tripleţi după 
fertilizare in vitro, dar soţia mea a vrut 

să avorteze doi din cei trei bebeluşi”
durere pentru copil şi oricine spune altceva e un mincinos. 
Avortul nu e o extirpare a unei grămezi de celule amorfe; e 
infanticid. Am reînviat practica sacrificiilor cu copii pentru 
noile zeităţi ale sexului ocazional şi comodităţii. Ne împă-
căm cu realitatea crimei schimbându-ne perspectiva pe 
care o avem faţă de acea viaţă în curs de devenire prin 
eufemisme de genul „fetus” sau descrieri de genul „un 
grup de celule”… exact cum naziştii s-au convins pe ei 
înşişi că oamenii care ţipau când erau împuşcaţi sau gazaţi 
erau „Untermenschen”, adică subumani, şi deci puteau fi 
exterminaţi fără ca ei să simtă vreo urmă de vinovăţie.

În acelaşi fel îşi adaptează gândirea faţă de acţiunile 
sale orice persoană vinovată de genocid. Făcând la fel – 
ne condamnăm propriile suflete.

Acum câţiva ani am plâns de bucurie când am văzut 
pe ecran bătăile inimii primului meu copil. Iar acum plâng 
în agonie când îmi aduc aminte de bătăile întrerupte ale 
inimilor a doi dintre copiii mei. „Salvează unul sau nu salva 
niciunul” a fost eclipsat de „Afară de-aici, afară, condam-
natule!” în timp ce mă întreb cum mă pot răscumpăra.

Dacă arătând lumii întregi cicatricea mea, aş putea 
preveni măcar un avort, poate că la judecata lui Dumnezeu 
balanţa se va echilibra, şi voi putea să-i întâlnesc pe cei doi 
copii – care sper că mă vor ierta pentru greşeala mea.

Adus în românește de Vremuri vechi și noi după 
LifeSiteNews

www.culturavietii.ro
Nota noastră: FIV înseamnă oricum avort multiplu, din 

păcate (embrionii care mor pentru că nu nidează)!


