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MERINDE PENTRU SUFLET 
Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,  

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.4,4) 

CUVANTUL  DOMNULUI 
DUMINICA A IV-A DIN POST(A SF. IOAN SCĂRARUL)   

 Evrei 6, 13-20  

(al duminicii 

 Fraţilor, Dumnezeu, când a dat 
făgăduinţă lui Avraam, de vreme ce 
n-avea pe nimeni mai mare, pe care 
să Se jure, S-a jurat pe Sine însuşi, 
z i c â n d :  « C u  a d e v ă r a t , 
binecuvântând te voi binecuvânta, 
şi înmulţind te voi înmulţi». Şi aşa, 
având Avraam îndelungă-răbdare, a 

dobândit făgăduinţa.  

Pentru că oamenii se jură pe cel 
mai mare şi jurământul ca chezăşie 
este sfârşitul oricărei neînţelegeri. 
În aceasta, Dumnezeu voind să 
arate şi mai mult, moştenitorilor 
făgăduinţei, nestrămutarea hotărârii 
Sale, a pus la mijloc jurământul ca, 
prin două fapte nestrămutate - 
făgăduinţa şi jurământul - în care e 
cu neputinţă ca Dumnezeu să fi 

minţit, noi, cei ce căutăm scăpare, 
să avem îndemn puternic ca să 
ţinem nădejdea pusă înainte, pe 
care o avem ca o ancoră a 
sufletului, neclintită şi tare, intrând 
dincolo de catapeteasmă, unde 
Iisus a intrat pentru noi ca 
înaintemergător, fiind făcut 
Arhiereu în veac, după rânduiala lui 
Melchisedec.  

Efeseni 5, 8-19 (al 
cuviosului)  

Fraţilor, altădată eraţi întuneric, iar 
acum sunteţi lumină întru Domnul; 
umblaţi ca fii ai luminii! Pentru că 
roada luminii e în orice bunătate, 
dreptate şi adevăr, încercând ce este 
bine-plăcut Domnului. Şi nu fiţi 
părtaşi la faptele cele fără roadă ale 

întunericului, ci mai degrabă, 
osândiţi-le pe faţă. Căci cele ce se 
fac întru ascuns de ei ruşine este a 
le şi grăi. Iar tot ce este pe faţă se 
descoperă prin lumină, căci tot ceea 
ce este descoperit lumină este. Pen-
tru aceea zice: «Deşteaptă-te cel ce 
dormi şi te scoală din morţi şi te va 
lumina Hristos». Deci luaţi seama 
cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte 

neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, 
răscumpărând vremea, căci zilele 
rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără 
de minte, ci înţelegeţi care este voia 
Domnului. Şi nu vă îmbătaţi de vin, 
în care este pierzare, ci vă umpleţi 
de Duhul. Vorbiţi între voi în psal-
mi şi în laude şi în cântări duhovni-
ceş t i ,  l ăudând ş i  cântând 
Domnului,în inimile voastre  

  Marcu 9, 17-32  
(a duminicii)  

 
În vremea aceea a venit un om la 
Iisus şi, îngenunchind înaintea Lui, 
I-a zis: Învăţătorule, am adus la Ti-
ne pe fiul meu care are un duh 
mut.  
Şi, oriunde-l apucă, îl zdrobeşte; şi 
face spume la gură şi scrâşneşte 
din dinţi şi înţepeneşte. Şi am ru-
gat pe ucenicii Tăi să-l scoată, dar 
n-au putut.  
Atunci El, răspunzând lor, a zis: o, 
neam necredincios, până când voi 
fi cu voi? Până când vă voi răbda 
pe voi? Aduceţi-l la Mine! Şi l-au 
adus la Dânsul.  
Dar duhul, văzându-L pe Iisus, în-

dată l-a scuturat pe copil şi acesta, 
căzând la pământ, se tăvălea şi 
spumega. Şi l-a întrebat pe tatăl 
copilului: câtă vreme este de când i
-a venit aceasta?  
Iar el a răspuns: din copilărie; şi de 
multe ori l-a aruncat şi în foc şi în 
apă, ca să-l piardă; şi de poţi ceva, 
ajută-ne nouă, fie-ţi milă de noi! 
Iar Iisus i-a zis: de poţi crede, toa-
te sunt cu putinţă pentru cel cre-
dincios.  
Atunci tatăl copilului a strigat cu 
lacrimi şi I-a zis: cred, Doamne, 
ajută necredinţei mele. Văzând că 
dă năvală poporul, Iisus a certat 
duhul cel necurat, zicându-i: duh 
mut şi surd, Eu îţi poruncesc: ieşi 
afară din copil şi să nu mai intri în 

el.  
Atunci duhul, răcnind şi scuturân-
du-l cu putere, a ieşit afară, iar co-
pilul a rămas ca mort, încât mulţi 
ziceau că a murit. Dar Iisus, 
apucându-l de mână, l-a ridicat, iar 
el s-a sculat în picioare.  
După ce a intrat Iisus în casă, uce-
nicii Săi L-au întrebat deoparte: 
pentru ce noi n-am putut să-l izgo-
nim?  
Iar Dânsul le-a zis: acest neam de 
diavoli, cu nimic nu poate fi izgo-
nit, decât numai cu rugăciune şi cu 
post. Ieşind apoi de acolo, treceau 
ei prin Galileea, iar Iisus nu voia să 
ştie nimeni.  
Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le 
spunea că Fiul Omului se va da în 
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mâinile oamenilor şi-L vor omorâ; 
iar după ce-L vor omorâ, a treia zi 

va învia.  
Dar ei nu înţelegeau cuvântul şi se 

temeau să-L întrebe.  

TÂLCUIRI 

   Matei 4,25; 5,1-12 
(a cuviosului)  

 
În vremea aceea după Iisus au 
mers noroade multe din Galileea, 
din Decapole, din Ierusalim, din 
Iudeea şi de dincolo de Iordan. 
Iisus, văzând mulţimile, s-a suit în 
munte, a şezut jos şi ucenicii Săi au 
venit lângă Dânsul; iar El, 
deschizând gura Sa, îi învăţa 

zicând: fericiţi cei săraci cu duhul, 
căci a lor este împărăţia cerurilor. 
Fericiţi cei ce plâng, căci aceia se 
vor mângâia. Fericiţi cei blânzi, 
căci aceia vor moşteni pământul. 
Fericiţi cei ce flămânzesc şi 
însetoşează de dreptate, căci aceia 
se vor sătura. Fericiţi cei milostivi, 
căci aceia se vor milui.  Fericiţi cei 
curaţi cu inima, căci aceia vor 
vedea pe Dumnezeu. Fericiţi 

făcătorii de pace, căci aceia fiii lui 
Dumnezeu se vor chema. Fericiţi 
cei prigoniţi pentru dreptate, căci a 
lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi 
veţi fi voi când, din pricina Mea, vă 
vor ocărâ şi vă vor prigoni şi, 
minţind, vor zice tot cuvântul rău 
împotriva voastră. Bucuraţi-vă şi vă 
veseliţi, căci plata voastră multă 
este în ceruri  

SF. NICOLAE 
VELIMIROVICI 

 
...Pericopa Evanghelica de astazi 
povesteste un exemplu, printre 
nenumarate altele, despre felul in 
care Domnul, in dragostea Lui 
pentru oameni, a descoperit inca o 
data puterea binelui asupra raului, 
si chipul in care S-a straduit El sa 
intareasca credinta in bine, ca fiind 
atotputernic si biruitor.  
Si iata un barbat din multime a 
strigat, zicand: Invatatorule, ai mila 
de fiul meu, caci ste lunatic si face 
spume la gura si scrasneste din 
dinti. Si de multe ori l-a aruncat si 
in foc si in apa. Aceasta intamplare 
este povestita de alti doi 
Evanghelisti: Marcu (9:17-29) si 
Luca (9:37-42). Ei adauga unele 
amanunte despre boala tanarului. 
El era singurul fiu la tatal sau si era 
posedat de duh mut. Cand acest 
duh rau il apuca, il arunca la 
pamant si tanarul facea spume la 
gura si scrasnea din dinti si 
intepenea. Sagetile duhului celui 
rau erau indreptate in acelasi timp 
in trei directii: inspre om, inspre 
intreaga zidire a lui Dumnezeu si 
inspre Dumnezeu Insusi. Baiatul 
era "lunatic". Cum se poate aduce 
hula lunii pentru boala omului? 
Daca aceasta aduce nebunie si 
mutenie intr-un om, de ce nu face 

acelasi lucru cu toti? Diavolul nu 
se afla in luna, ci in duhul cel rau, 
viclean care inseala omul si se 
ascunde: el invinuieste luna pentru 
ca omul sa nu-l invinuiasca pe el. 
Diavolul cauta in felul acesta sa-l 
faca pe om sa creada ca intreaga 
zidire a lui Dumnezeu este rea si 
ca diavolul vine la om din natura si 
nu din duhurile cele rele, care au 
cazut de la Dumnezeu. Si victimele 
lor sunt lovite la schimbarile lunii, 
pentru ca oamenii sa gandeasca: 
"Vezi, acest diavol vine din luna!" 
- si, pentru ca luna este de la 
Dumnezeu, urmeaza ca acest 
diavol este de la Dumnezeu. Asa 
sunt inselati oamenii de catre 
aceste fiare prea crude si viclene.  
De fapt, tot ceea ce a zidit 
Dumnezeu este bun: si intreaga 
zidire se afla in slujba oamenilor, 
pentru ajutorul lor, iar nu pentru 
nimicirea lor. Desi poate fi ceva 
care sa impiedice multumirea 
trupeasca a omului, chiar si aceasta 
este spre slujirea sufletului sau, 
spre veselirea si sporirea lui. "Ale 
Tale sunt cerurile si al Tau este 
pamantul; lumea si plinirea ei Tu le
-ai intemeiat" (Psalm 88:12). 
"Toate acestea mana Mea le-a 
facut ... zice Domnul" (Isaia 66:2). 
Asadar, cind toate sunt de la 
Dumnezeu, toate trebuie sa fie 
bune. Izvorul poate da numai atata 

apa, cata contine; nu atata cat nu 
are. In Dumnezeu nu se afla nici 
un pic de rau; atunci, cum poate 
veni raul de la El, Izvorul numai a 
ceea ce este bun? Multi oameni 
nestiutori numesc rau toata 
suferinta. In realitate, nu toata 
suferinta este rea, ci, exista 
suferinta care este lucrarea 
diavolului si mai exista suferinta 
care este vindecatoare de rau, raul 
insusi fiind duhul cel rau care 
lucreaza in omul nebun si 
necumpatat.  
Suferinta si nefericirea care au 
cazut asupra multor imparati ai 
Israelului, care au facut ceea ce 
este rau in ochii Domnului, au fost 
lucrarea si urmarea pacatului lor. 
Cu toate acestea, suferinta si 
nefericirea pe care Domnul le 
ingaduie sa cada asupra celor 
drepti, nu este lucrarea diavolului, 
ci un leac, atat pentru cei drepti, 
cat si pentru cei din jurul acestora, 
care inteleg ca suferinta lor este 
trimisa de la Dumnezeu pentru 
binele lor. Atunci, suferinta care 
vine din lovirile duhurilor rele 
asupra omului, sau ca o urmare a 
pacatului, este rea. Dar suferinta 
pe care Dumnezeu o ingaduie sa 
cada asupra oamenilor, pentru a-i 
curati in intregime de pacat, ii 
scoate de sub puterea diavolului si 
ii aduce aproape de Dumnezeu - 



TÂLCUIRI 
aceasta suferinta curatitoare nu 
este nici de la diavol, nici nu este 
rea in sine, ci este de la 
Dumnezeu,  pentru  b ine le 
oamenilor. "Bine este mie ca m-ai 
smerit ca sa invat indreptarile 
Tale" (Psalm 118:71), spune 
inteleptul Imparat David. Diavolul 
este rau si calea diavolului este 
pacatul.  
In afara diavolului si a pacatului, 
nu exista nici un fel de rau. Duhul 
cel rau este raspunzator pentru 
chinuirile si suferintele acestui 
tanar, nu luna. Daca Dumnezeu, in 
dragostea Lui pentru oameni, nu 
ar infrana duhurile cele rele si nu i-
ar ocroti pe oameni de acestea, fie 
nemijlocit, fie mijlocit, prin ingerii 
Sai, atunci, cat ai clipi din ochi, 
duhurile cele rele ar zdrobi 
intreaga lume in suflet si in trup, 
tot asa cum lacustele zdrobesc 
semintele pe camp.  
"Si am zis ucenicilor Tai sa-l 
alunge, dar ei n-au putut." A spus 
Domnului tatal copilului bolnav. 
Trei dintre ucenici nu erau de fata: 
Petru, Iacov si Ioan, care fusesera 
cu Domnul pe muntele Tabor 
cand El S-a schimbat la fata si 
coborasera muntele dimpreuna cu 
El, ca sa gaseasca la poalele 
muntelui multime adunata in jurul 
celorlalti Apostoli si al copilului cel 
bolnav. Negasindu-l pe Hristos, 
tatal cel indurerat si-a adus fiul la 
ucenicii lui Hristos, dar nu le 
statusera lor in putinta sa-l ajute. 
Ei nu l-au putut ajuta, mai intai, 
pentru lipsa lor de credinta; in al 
doilea rand, pentru lipsa de 
credinta a tatalui copilului si, in al 
treilea rand, pentru intreaga lipsa 
de cedinta a carturarilor care erau 
de fata, in jurul ucenicilor, cu care 
se aflau in stare de razboi (Marcu 
9:16). Credinta slaba a tatalui se 
vadeste in cuvintele sale catre 
Hristos. El nu vorbeste asa cum a 
facut-o leprosul: "Doamne, daca 
v o i e s t i ,  p o t i  s a  m a 

curatesti" (Matei 8:2). Acolo 
vorbeste credinta puternica a 
omului. El nu vorbeste nici ca 
dregatorul Iair, cand I-a cerut lui 
Hristos sa-i aduca fiica iarasi la 
viata: "Venind, pune mana Ta 
peste ea si va fi vie" (Matei 9:18). 
Si aici vorbeste un om cu credinta 
puternica. El vorbeste si mai putin 

hotarat decat sutasul din 
Capernaum, a carui sluga era 
bolnava: "Numai zi cu cuvantul si 
se va vindeca sluga mea" (Matei 
8:8). Aici vorbeste credinta foarte 
mare. Dar cel cu cea mai mare 
credinta nu spune nimic, ci numai 
se apropie de Hristos si se apuca 
de marginea vesmantului Lui, asa 
cum a facut femeia cu scurgere de 
sange si multi altii. Acest tata nu se 
poarta, nici nu vorbeste ca acestia, 
ci Ii spune lui Hristos: "Dar de 
poti ceva, ajuta-ne" (Marcu 9:22). 

Dar de poti ceva! Sarmanul om; 
desigur ca el stia foarte, foarte 
putin despre puterea lui Hristos, ca 
sa vorbeasca astfel cu Cel care 
poate toate lucrurile sa le faca.  
Credinta sa cea slaba a slabit chiar 
si puterea Apostolilor de a-l ajuta 
si au mai ajutat la aceasta si 
defaimarile cele rautacioase ale 
carturarilor impotriva lui Hristos si 
a ucenicilor Lui. "Dar de poti face 
ceva"! aceasta descopera doar o 
scanteie stearsa de credinta - 
foarte, foarte mica si care se stinge 
usor.  
Iar Iisus, raspunzand lor, a zis: O, 
neam necredincios si indaratnic, 
pana cand voi fi cu voi? Pana cand 
va voi rabda pe voi? Domnul a 
grait aceasta ocara tuturor in 
general: tuturor necredinciosilor si 
tuturor celor cu putina credinta 
din Israel si tuturor celor care se 
aflau in fata Lui: tatalui copilului 
bolnav, ucenicilor si, in mai ales, 
c a r t u r a r i l o r .  " O ,  n e a m 
necredincios!"  
Cu alte cuvinte: O, neam care s-a 
inrobit raului, diavolului, care 
crede cu neclintire in puterea 
diavolului, care slujeste diavolului 
cu slugarnicie, si se impotriveste 
binelui si se impotriveste lui 
Dumnezeu; care are o credinta 
slaba in bine sau lipseste cu 
desavarsire, si fuge de bine cu 
razvratire! Si de aceea Domnul 
adauga cuvintele: "si indaratnic". 
El a vrut in felul acesta sa arate de 
unde vine necredinta - din 
stricaciune sau, si mai lamurit - din 
pacat.  
Necredin ta  e s te  urmarea ; 
s t r i cac iunea  e s te  pr i c ina . 
Necredinta este unirea cu diavolul, 
dar pacatul - stricaciunea - este 
calea care duce la aceasta unire. 
Stricaciunea este starea de a fi 
cazut de la Dumnezeu si 
necredinta este intunericul, 
slabiciunea si groaza in care este 
aruncat omul cand cade de la 

 GÂNDUL 
SĂPTĂMÂNII 

  
  

"Lăcomia stomacului este 
fațărnicia pântecelui. 

Săturat, strigă că e lipsit; și 
ghiftuit și plesnit de satul, 
țipă că îi e foame. Lăcomia 

pântecelui e bucătar 
iscusit, născocind tot felul 

de mâncări gustoase. 
Astupându-se un canal, se 
deschide altul. Închizându-

l pe acesta, se cască un 
altul. Lăcomia pântecelui 
este o amăgire a ochilor, 

care înghițind puține, 
dorește să le înghita pe 

toate”.   
 

SFANTUL IOAN 
SCARARUL 
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TÂLCUIRI 
Dumnezeu. Dar vedeti cata grija 
are Domnul si cat de prevazator 
este El in zicerile pe care le 
rosteste. El nu spune pe nume, ci 
vorbeste in general.  
El nu ii judeca pe oameni, ci ii 
desteapta. Nici nu Il preocupa sa 
aduca vreo ocara asupra vreunui 
om oarecare si nici sa-i umileasca 
pe oameni, ci le trezeste constiinta 
si ii ajuta ca sa se ridice deasupra 
lor insile. Ce invatatura mare este 
aceasta pentru vremurile noastre, 
pentru neamul nostru, care da 
drumul cuvintelor atat de 
grabnic si indata se simte 
ocarat! Daca oamenii de 
astazi, numai s-ar sili si si-ar 
masura vorbele pe care le 
rostesc si daca ar pune capat 
ocarilor unora fata de altii, 
jumatate din raul din lume ar 
disparea si jumatate din 
duhurile cele rele ar fi 
i zgon i te  d in  mi j locu l 
oamenilor. Auziti cat vorbeste 
de intelept marele Apostol 
Iacov, invatand de bine din 
exemplul Invatatorului: "Toti 
gresim in multe chipuri; daca 
nu greseste cineva in cuvant, 
acela este barbat desavarsit, in 
stare sa infraneze si tot trupul. 
Dar, daca noi punem in gura 
cailor fraul, ca sa ni-i 
supunem, ducem dupa noi si 
trupul lor intreg." (Iacov 3:2-
3). Care este semnificatia 
cuvintelor lui Hristos: "Pana cand 
voi fi cu voi? Pana cand va voi 
rabda pe voi?" Inchipuiti-va un 
om nobil si luminat, izgonit printre 
salbatici, ca sa vietuiasca impreuna 
cu ei. Sau inchipuiti-va un imparat 
mare, lasandu-si tronul si 
coborand in  a sezamantu l 
vagabonzilor murdari, nu numai ca 
sa vietuiasca impreuna cu ei si ca 
sa cerceteze felul lor de viata, ci si 
ca sa-i invete sa gandeasca, sa 
simta si sa lucreze ca imparatii, cu 
noblete si cu inima mare. Dupa 

trei zile n-ar striga fiecare imparat 
pamantesc: "Pana cand voi fi cu 
voi?" N-ar fi prea multa urgie, 
prostie, murdarie si duhoare dupa 
trei zile? Dar Domnul Iisus, 
Imparatul imparatilor, a rostit cu 
glas aceste cuvinte, abia dupa 
treizeci si trei de ani de vietuire 
printre oameni, care erau mai 
departe de inaltimea Lui, decat 
erau oamenii cei mai salbatici, de 
omul cel mai civilizat si mai nobil, 
si cu mult mai departe decat 
vagabonzii cei mai murdari, fata de 

cei mai mari imparati de pe 
pamant. Probabil ca El nu a 
masurat timpul in zile si in ani, ci 
in lucrarile si minunile pe care le 
facuse El inaintea fetei miilor de 
oameni si in invatatura raspandita 
si semanata in multe mii de suflete 
omenesti. Si dupa toate aceste 
lucrari si minuni, invatatura si 
intamplarile ce puteau cuprinde o 
perioada de o mie de ani, asa cum 
sarea da gust pentru o mie de 
neamuri de oameni, El a vazut de 
indata ca ucenicii Sai nu puteau 
vindeca un singur copil epileptic, si 

sa izgoneasca un singur duh rau 
dintr-un om, cu toate ca El ii 
invatase cu cuvantul si cu 
exemplul, cum sa alunge legiunile. 
Si El a auzit un pacatos cu credinta 
putina spunandu-I: "Dar de poti 
face ceva ... ajuta-ne!" (Marcu 
9:22).  Cand Domnul mustrase pe 
cei care erau de fata, pentru lipsa 
lor de credinta, El le-a poruncit sa-
l aduca la El pe copilul cel bolnav: 
"Aduceti-l la Mine". Si El a certat 
diavolul si diavolul a iesit de indata 
din copil si copilul s-a vindecat in 

ceasul acela. Aceasta este 
relatarea lui Matei. Ceilalti doi 
Evanghelisti dau amanunte 
despre lucrurile care s-au 
petrecut inainte de adevarata 
vindecare a copilului. Iata cele 
trei amanunte: mai intai, ca 
Hristos a intrebat pe tatal de 
cata vreme era bolnav fiul sau; 
in al doilea rand, ca El a intarit 
credinta, ca o trebuinta de 
netagaduit a vindecarii; si in al 
treilea rand ca, pe cand copilul 
era adus la Hristos, diavolul 
ingrozitor l-a chinuit cu 
infricosare pe copil, apoi l-a 
lasat si a plecat. "Cata vreme 
este de cand i-a venit 
aceasta?" (Marcu 9:21), a 
intrebat Iisus pe tatal copilului 
bolnav. El nu a pus aceasta 
intrebare pentru El, ci pentru 
cei din jurul Lui. El vazuse 

totul limpede si stia ca boala 
baiatului era de multa vreme. Si 
tatal a raspuns: "Din copilarie". Sa 
auda si sa stie toti, ce suferinte 
ingrozitoare vin de la duhurile cele 
rele si cat de puternic il ocroteste 
Dumnezeu pe om, fara de care 
duhurile rele ar fi pierdut de foarte 
multa vreme atat trupul, cat si 
sufletul copilului, in intregime; si, 
in cele din urma, ce putere mare 
are Fiul lui Dumnezeu asupra celui 
mai nebun dintre duhurile cele 
rele. "Fie-Ti mila de noi", spune 
lui Hristos tatal copilului. "De 
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noi", spune el, nu numai de copil. 
Pentru ca suferinta copilului este 
in acelasi timp si a tatalui si a 
intregii case si familii. Daca s-ar 
vindeca copilul, s-ar ridica o mare 
povara de pe multe suflete 
omenesti. Iisus i-a zis: "De poti 
crede, toate sunt cu putinta celui 
ce crede" (Marcu 9:23).  Potrivit  
felului obisnuit de lucru al lui 
Dumnezeu, aici Domnul Iisus a 
vrut sa faca cat mai multe lucruri 
bune intr-o singura fapta. Un lucru 
bun, era sa restabileasca starea de 
sanatate a copilului. Si de ce sa nu 
faca si altele? De ce sa nu 
intareasca credinta  tata lui 
copilului? Si de ce sa nu faca in 
acelasi timp un al treilea lucru bun: 
sa arate taria Lui cat mai puternic 
cu putinta, in asa fel incat oamenii 
sa creada in El? Si de ce sa nu faca 
si un al patrulea lucru bun: sa dea 
pe fata necredinta si stricaciunea si 
purtarea lingusitoare a oamenilor 
fata de lucrurile cele rele, de 
duhurile cele rele si de pacat? Si de 
ce sa nu faca si al cincilea, al 
saselea si al saptelea si tot binele 
pe care-l trage dupa sine o fapta 
buna? Caci o fapta buna 
intotdeauna aduce dupa sine si 
multe alte fapte bune.  
Dar vezi cum, inca o data, 
Domnul imbina in chip intelept, 
fermitatea cu blandetea. El da la 
iveala necredinta, vorbeste in 
termeni generali, trezind credinta 
in toti, dar nu umileste pe cineva 
anume, in chip personal. Dar 
acum, cand El Se indreapta catre 
cel care se roaga de El sa-l 
milostiveasca, El nu vorbeste 
aspru, ci cu mare grija si cu 
blandete: "De poti crede". 
Asemenea grija si blandete din 
partea lui Hristos a pricinuit 
lucrarea dorita. Tatal a strigat si a 
spus cu lacrimi: "Cred, Doamne! 
Ajuta necredintei mele!" (Marcu 
9:24). Nimic nu topeste gheata 
necredintei cu atata repejune ca 

lacrimile. In clipa aceea, cand omul 
acesta plangea inaintea Domnului, 
el se pocaia de necredinta lui de 
odinioara si, in launtrul sau, atunci 
cand se afla inaintea lui 
Dumnezeu, credinta lui a crescut, 
clocotind ca iuresul apelor umflate 
ale raurilor. Si atunci el a dat glas 
cuvintelor care au ramas ca o 
vestire de tarie pentru oamenii 
tuturor vremurilor:  "Cred, 
Doamne! Ajuta necredintei mele!" 
Aceste cuvinte arata ca omul nici 
macar nu poate veni la credinta 
fara ajutorul lui Dumnezeu.  
Omul poate veni numai la o 
credinta slaba, prin puterile lui: la 
o credinta in bine si rau sau, cu 
alte cuvinte, la o indoiala in ceea ce 
priveste binele si raul. Dar calea 
este cu adevarat foarte lunga, de la 
o anumita masura a credintei, pana 
la credinta adevarata, si nici un om 
nu poate urma aceasta cale, fara 
mana calauzitoare a lui Dumnezeu. 
"Ajuta-ma, o, Doamne, sa cred 
intru Tine!" "Ajuta-ma sa nu cred 
in diavol!" "Ajuta-ma sa scap cu 
totul de diavol si sa ma unesc cu 
Tine!" Acesta este intelesul 
cuvintelor: "Ajuta necredintei 
mele!"  
Si cand au adus ei copilul, 
apropiindu-se el, demonul l-a 
aruncat la pamant si l-a zguduit. 
(Luca 9:42). Acesta a fost ultimul 
lucru pe care Dumnezeu l-a 
ingaduit diavolului, pentru ca toti 
oamenii sa vada infricosarea si 
groaza pe care este in stare sa le 
aduca diavolul asupra omului, si sa 
se lamureasca cat de putina este 
puterea omului, chiar si puterea 
celor mai buni doctori din lume, ca 
sa mantuiasca viata unui singur om 
dintr-o asemenea infricosare si 
groaza; si asa, vazand puterea 
diavolului si intelegand ca ei sunt 
lipsiti in intregime de orice ajutor, 
oamenii sa poata cunoaste puterea 
mareata si sfanta a Domnului 
Iisus. Evanghelistul Marcu citeaza 

aici cuvintele pe care le-a rostit 
Domnul duhului rau: "Duh mut si 
surd, Eu iti poruncesc: Iesi din el 
si sa nu mai intri in el!" (Marcu 
9:25). "Eu iti poruncesc", spune 
Domnul. El este izvorul puterii si 
tariei si nu are nevoie sa 
imprumute de la nimeni altul. 
"Toate cate are tatal ale Mele 
sunt" (Ioan 16:15), a spus Domnul 
Iisus cu un alt prilej. Si acum, dupa 
cum vedem, El dovedeste aceasta 
prin fapte. "Eu vorbesc de la 
Mine; iti poruncesc prin puterea 
Mea si cu puterea mea te 
izgonesc." Sa fie lamurit oamenilor 
ca El nu este unul dintre prooroci, 
care a facut anumite fapte cu 
ajutorul lui Dumnezeu, ci Fiul 
Dumnezeului Celui viu, pe care 
proorocii L-au vestit si oamenii Il 
asteptau....  
Trebuie sa mai observam si partea 
a doua a poruncii lui Hristos catre 
diavol: "Sa nu mai intri in el!" 
Deci, Domnul ii porunceste nu 
doar sa iasa din el, ci sa nu se mai 
intoarca la copil, care patimise 
indelung. Aceasta inseamna ca 
omul, chiar dupa ce a fost curatit, 
poate sa atraga din nou necuratia 
la el. Diavolul care a fost scos din 
om poate sa se intoarca la el. 
Aceasta se intampla atunci cand 
pacatosul care s-a pocait si a fost 
iertat de Dumnezeu, se intoarce le 
vechiul sau pacat. Atunci diavolul 
intra in el din nou. De aceea 
Domnul porunceste diavolului ca 
nu numai sa plece de la baiat, ci sa 
nu se mai intoarca in el nicodata; 
mai intai, pentru ca darul Lui cel 
sfant sa fie intreg si desavarsit; si, 
in al doilea rand, pentru ca putem 
desprinde din aceasta invatatura 
convingerea ca, dupa ce am primit 
o data iertarea lui Dumnezeu, noi 
trebuie sa nu ne mai intoarcem la 
vechiul pacat, precum nu se 
intoarce cainele la ceea ce a vomat, 
si, prin aceasta, sa ne descoperim 
din nou in fata primejdiei de 
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moarte, prin deschiderea usii catre 
duhul cel rau, ca el sa intre in noi 
si sa se faca stapanul nostru. Dupa 
aceasta mare minune a lui Hristos, 
toti au ramas uimiti de marirea lu 
Dumnezeu, scrie Sfantul Luca 
(9:43). O, aceasta uimire fata de 
marea putere a lui 
Dumnezeu, ar putea 
ramane ca un adevar 
pentru vreme indelungata, 
si de neuitat, in sufletele 
oamenilor! De nu s-ar 
sparge degraba ca 
baloanele de sapun in apa! 
Dar Dumnezeu nu 
seamana fara folos. Daca 
samanta care cade pe cale, 
pe piatra si printre spini 
se pierde, cea care cade 
pe pamant bun nu se 
pierde, ci va aduce roada 
tot mai departe si insutit. 
Cand ucenicii erau 
impreuna cu Hristos, 
numai ei singuri, acestia L
-au intrebat: "De ce noi n
-am putut sa-l scoatem?" 
Iar Iisus le-a raspuns: 
"Pentru putina voastra 
credinta. Caci adevarat 
graiesc voua: Daca veti 
avea credinta cat un 
graunte de mustar, veti 
zice muntelui acestuia: 
Muta-te de aici dincolo, si 
se va muta; si nimic nu va 
fi voua cu neputinta." 
Pricina neputintei este 
necredinta, in chip lamurit. Cu cat 
credinta este mai mare, cu atat si 
puterea este mai mare, cu cat 
credinta este mai mica, cu atat si 
puterea este mai mica. Domnul 
daduse odinioara ucenicilor Sai 
putere asupra duhurilor celor 
necurate, ca sa le scoata si sa le 
tamaduiasca orice boala si orice 
neputinta (Matei 10:1). Si pentru o 
vreme ei s-au folosit bine de 
puterea aceea. Dar in masura in 
care credinta lor s-a imputinat, fie 

din frica de lume, ori din mandrie, 
tot asa si puterea care li s-a dat lor 
a slabit. Iata, lui Adam i se daduse 
putere peste intreaga zidire, dar 
Adam, prin neascultare, lacomie si 
mandrie, a luat aceasta in usor si a 
pierdut-o.Tot asa si Apostolii, prin 

vreo greseala ce au facut-o, si-au 
pierdut puterea si taria care li se 
daduse lor. Dar aceasta putere 
pierduta se poate castiga din nou 
numai prin credinta, tot mai multa 
credinta. De aceea Domnul 
foloseste acest prilej si intareste in 
chip deosebit si cu tarie puterea 
credintei. Credinta poate muta 
muntii din loc; nu exista ceva care 
sa nu poata face credinta. Un 
graunte de mustar este foarte mic, 
dar mirosul lui patrunde un intreg 

vas cu mancare. (Chiril al 
Ierusalimului spune in Catehezele 
sale nr. V: "Asa cum un graunte de 
mustar, de marime mica, dar cu 
lucrare puternica, atunci cand este 
semanat intr-un loc mic, da 
muguri multi si, cand a crescut, 

poate adaposti pasari, tot 
la fel si credinta din 
suflet, foarte degraba 
savarseste faptele cele mai 
mari. Tot la fel si credinta 
in El, ca poti primi de la 
El o credinta lucratoare 
ce depaseste tar ia 
omeneasca.") Daca inca ai 
credinta cat un graunte de 
mustar, muntii se vor 
duce de la fata ta si se vor 
muta dintr-un loc intr-
altul.  
Atunci, de ce Domnul 
Insusi nu a mutat muntii? 
Pentru ca nu a fost 
trebuincios pentru El, sa 
faca acest lucru. El a facut 
numai acele minuni care 
erau trebuincioase si de 
folos oamenilor, pentru 
mantuirea lor. Cu toate 
acestea, este o minune 
mai mare sa muti muntii 
din loc, decat sa schimbi 
apa in vin, sa inmultesti 
painile, sa izgonesti 
demonii din oameni, sa 
vindeci toate felurile de 
boli, sa mergi pe apa sau 
sa potolesti apele marii 

dezlantuite de furtuna si vanturile 
cu un cuvant - sau un gand? Nu se 
inlatura in nici un chip faptul ca, 
urmatorii lui Hristos, pentru o 
anumita nevoie si cu mare 
credinta, ar savarsi minunea de a 
muta muntii din loc. Dar exista 
munti mai mari, tinuturi muntoase 
mai salbatice, poveri si vlaguire 
mai ingrozitoare pentru sufletul 
omului, decat grijile lumesti, 
legaturile si lanturile lumesti? Cel 
care este in stare sa doboare 
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muntele acesta din sufletul omului 
si sa-l arunce in mare, a mutat intr-
adevar muntii cei mai mari si mai 
grei din lume.  
"Dar acest neam de demoni nu 
iese decat numai cu rugaciune si cu 
post." Postul si rugaciunea sunt cei 
doi stalpi ai credintei; doua focuri 
vii care ard duhurile cele rele. Prin 
post, toate patimile trupesti sunt 
potolite si nimicite, mai ales 
amestecatura; prin rugaciune, toate 
celelalte patimi ale sufletului, inimii 
si mintii sunt domolite si strivite: 
intentiile rele si faptele rele, 
razbunarea, zavistia, ura, rautatea, 
mandria, ambitia si altele. Prin 
post, se curata madularele trupului 
si ale sufletului de murdaria 
patimilor si a naravurilor lumesti; 
prin rugaciune, harul Duhului 
Sfant se pogoara in vasul gol, 
curatit - si plinatatea credintei sta 
in salasluirea Duhului lui 
Dumnezeu in om. Din vremuri 
nepovestite, Biserica Ortodoxa a 
dat o mare greutate postului, ca 
leac incercat si cu bune urmari 
asupra patimilor trupesti, si l-a 
aratat ca arma puternica impotriva 
duhurilor rele. Toti cei care 
nesocotesc sau nu primesc postul, 
de fapt, nesocotesc sau nu primesc 
o porunca limpede si hotaratoare a 
Domnului Iisus din randuiala 
mantuirii omului. Rugaciunea este 
intarita si sporita prin post; 
credinta se intareste prin post si 
prin rugaciune - si credinta muta 
muntii, scoate demonii si face cu 
putinta, ceea ce este cu neputinta. 
 
Ultimele cuvinte ale lui Hristos din 
pericopa Evanghelica de astazi, 
par sa nu aiba nici o legatura cu 
intamplarea povestita. Dupa marea 
minune de vindecare a copilului 
posedat de diavol, pe cand 
oamenii se minunau de aceasta, 
Domnul a inceput dintr-o data sa 
vorbeasca ucenicilor Sai despre 
Patima Lui: "Fiul Omului va sa fie 

dat in mainile oamenilor, si-L vor 
omori, dar a treia zi va invia." De 
ce, dupa aceasta minune, ca si 
dupa alte minuni ale Lui, Domnul 
vorbeste ucenicilor despre Patima 
Lui? Pentru ca, atunci cand va veni 
vremea care trebuie sa vina, 
inimile lor sa nu se teama. El le 
spune aceasta dupa marile Lui 
minuni, asa incat aceasta vestire 
mai dinainte sa se asemene cu 
marile Lui minuni, si cu marirea, 
cu slava si cu bucuria cu care a fost 
asteptat si insotit, ca sa se 
intipareasca mai bine in mintile 
oamenilor. Dar El mai spune 
aceasta si ca invatatura, nu doar 
Apostolilor, ci si noua, ca dupa 
asemenea fapte mari, noi nu 
trebuie sa asteptam rasplata de la 
oameni, ci sa fim pregatiti pentru 
ceea ce este mai rau si pentru cele 
mai grele lovituri si umiliri chiar de 
la cei pe care i-am ajutat mai mult.  
Cu toate acestea, Domnul nu a 
spus mai dinainte numai despre 
suferinta si moartea Lui, ci si 
despre Invierea Lui. La capatul 
tuturor acestora va fi Invierera, 
biruinta si slava vesnica. Domnul 
spune mai dinainte ucenicilor Lui 
ceva ce pare cu totul nepotrivit, 
pentru a scoate la iveala credinta 
lor care urmeaza sa se arate; ca sa 
invete sa creada ceea ce li se 
spune. Este nevoie doar de atata 
credinta, cat un graunte de mustar, 
sau chiar mai putin, pentru ca 
fiecare om sa se pregateasca sa 
astepte orice suferinta in aceasta 
lume, cunoscand cu siguranta 
faptul ca, la sfarsitul tuturor 
lucrurilor, ei se vor afla intru 
Inviere. Trebuie sa privim toata 
slava lumeasca si toata lauda 
oamenilor ca pe nimica toata. 
Dupa toate maririle pe care le 
poate da lumea, trebuie sa ne 
pregatim pentru suferinta. Trebuie 
sa primim tot ceea ce ne trimite 
Tatal Cel ceresc cu supunere si 
ascultare. Nu trebuie sa ne laudam 

niciodata cu ceea ce am facut 
pentru oameni, pentru orasul sau 
satul nostru, pentru poporul sau 
tara noastra, ori sa ne razvratim 
atunci cand suferinta ne apasa. 
Pentru ca, daca am facut ceva 
pentru cei din jurul nostru, aceasta 
a fost cu ajutorul lui Dumnezeu. 
Cu adevarat, fiecare lucrare buna 
se face de catre Dumnezeu prin 
noi. De aceea Dumnezeu are toata 
dreptatea sa ne trimita suferinta 
dupa slava lumeasca, umilire dupa 
lauda, saracie dupa bogatie, 
batjocura dupa lingusire, boala 
dupa sanatate, singuratate si 
izolare dupa multime de prieteni. 
Dumnezeu stie de ce ne trimite 
asta. El stie ca toate astea sunt 
pentru binele nostru. Mai intai, 
pentru ca noi trebuie sa invatam sa 
cautam pretuirile vesnice si 
nestricacioase si ca sa nu fim dusi 
la moarte de stralucirea fatarnica si 
trecatoare a acestei lumi; si, in al 
doilea rand, pentru ca sa nu 
primim toata rasplata pentru 
lucrarile si ostenelile noastre cele 
bune, de la oameni si de la lume in 
viata aceasta, asa incat, in lumea ce 
va sa vina, sa nu mai avem nimic 
de cautat sau de primit. Sa nu ni se 
spuna noua la poarta Imparatiei 
cerurilor: "Mergi de aici; ti-ai 
primit plata ta!"  
Sa nu ni se intample noua aceasta; 
sa nu ne piarda pe noi pentru 
ve sn ic i e  s t r i ca c iunea  cea 
nescapatoare a lumii acesteia, de la 
care am primit marire, lauda si 
cinste. Singurul nostru Prieten, 
Domnul nostru Iisus Hristos, ne 
invata ca, dupa cea mai mare 
marire, lauda si cinste pe care ni le 
da noua lumea, trebuie sa ne 
pregatim sa ne luam crucea. Marire 
si lauda vesnica sa I se aduca lui 
Iisus Hristos, dimpreuna cu Tatal 
si cu Duhul Sfant - Treimea cea 
deofiinta si nedespartita, acum si 
pururea si-n vecii vecilor. Amin.  
 


