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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) 

CUVÂNTUL DOMNULUI 
DUMINICA A VI-A DUPĂ RUSALII   

Fraţilor, avem felurite daruri, după 
harul ce ni s-a dat. Dacă avem 
proorocie, să proorocim după 
măsura credinţei; dacă avem slujbă, 
să stăruim în slujbă; dacă unul 
învaţă, să se sârguiască în 
învăţătură; dacă îndeamnă, să fie la 
îndemnare; dacă împarte altora, să 

împartă cu firească nevinovăţie; 
dacă stă în frunte, să fie cu tragere 
de inimă; dacă miluieşte, să 
miluiască cu voie bună! Dragostea 
să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-
vă de bine. În iubire frăţească, unii 
pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii 
altora daţi-vă întâietate. La 

sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi 
fierbinţi; Domnului slujiţi. Bucuraţi
-vă în nădejde; în suferinţă fiţi 
răbdători; la rugăciune stăruiţi. 
Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele 
sfinţilor, iubirea de străini urmând. 
Binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.  

  Romani 12, 6-14 

  Matei 9, 1-8 

  
Vindecarea slabanogului 

din Capernaum   
 

„Si intrand in corabie, a trecut si a 
venit in orasul Sau. Si iata I-au adus 

un slabanog, care zacea in pat. Si 
vazand Iisus credinta lor, a zis sla-
banogului: «indrazneste, fiule! Ier-

tate iti sunt pacatele!»”  
(Matei 9, 1-2) 

Evanghelistul Matei numeste aici 
Capernaumul orasul Sau. Betleemul 
a fost orasul in care S-a nascut; Na-
zaretul, orasul in care a crescut; iar 
Capernaumul, orasul in care a lo-
cuit in permanenta. 
Slabanogul de la Matei este altul 
decat cel de la Ioan (Ioan 5, 1-15). 
Unul se afla la scaldatoarea Vi-

tezda, celalalt in Capernaum; unul 
era bolnav de treizeci si opt de ani; 
celuilalt nu i se spune varsta; unul 
era lipsit de ajutoare; celalalt avea 
oameni care-l ingrijeau, care-1 pur-
tau, care 1-au adus la Iisus. Unuia 
Domnul ii spune: „Fiule, iertate iti 
sunt pacatele” (Matei 9, 2); celuilal-
tii zice: „ Vrei sa fii sanatos?(Ioan 
5, 6). Pe slabanogul de la loan l-a 
vindecat Domnul intr-o sambata 
(Ioan 5, 10); pe cel de la Matei, in 
alta zi, nu sambata; ca daca ar fi 
fost sambata, iudeii L-ar fi invinuit; 
dar asa, au tacut; la vindecarea celui 
de la Ioan s-au pornit cu prigoana 
impotriva Lui (Ioan 5, 16). 
N-am spus fara rost acestea, ci ca 
sa nu socotesti ca este nepotrivire 
intre Evanghelii, banuind ca e vor-
ba de unul si acelasi slabanog. 

Uita-mi-te la smerenia si blandetea 
Stapanului! Mai inainte departase 
de El multimile; cand a fost alungat 
de gadareni, nu S-a impotrivit, ci a 
plecat, dar nu departe; si iarasi S-a 
suit in corabie, desi putea sa treaca 
marea cu piciorul; ca nu voia sa 
faca totdeauna minuni, ca sa nu se 
creada ca e numai Dumnezeu, si nu 
si om deplin.  
Evanghelistul Matei spune ca slaba-
nogul a fost adus la El; ceilalti 
evanghelisti spun ca l-au adus 
inaintea Lui, spargand acoperisul 
casei (Marcu 2, 4; Luca 5, 10). L-au 
pus pe slabanog inaintea Lui, fara 
sa spuna ceva; I-au ingaduit totul 
lui Hristos. La inceputul activitatii 
Sale, Hristos mergea din loc in loc 
si nu cerea atat de mare credinta 
celor care se apropiau de El; acum 

  În vremea aceea, intrând în cora-
bie, Iisus a trecut marea înapoi şi s-
a întors în oraşul Său. Şi iată că I-au 
adus pe un slăbănog, care zăcea în 
pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a 
zis slăbănogului: îndrăzneşte, fiule; 
ţi se iartă păcatele tale. Atunci unii 
dintre cărturari au zis în sinea lor: 

Acesta săvârşeşte blasfemie. Dar 
Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: 
pentru ce cugetaţi cele rele în inimi-
le voastre? Căci ce este mai lesne a 
zice: ţi se iartă păcatele tale, sau a 
zice: scoală-te şi umblă? Ca să ştiţi 
însă că putere are Fiul Omului pe 
pământ a ierta păcatele, atunci a zis 

slăbănogului: scoală-te, ia-ţi patul 
tău şi te du la casa ta. Şi, sculându-
se el, şi-a luat patul şi s-a dus la ca-
sa sa. Iar mulţimile, văzând acestea, 
se minunau şi slăveau pe Dumne-
zeu, Care a dat o putere ca aceasta 
oamenilor.  
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insa cei bolnavi vin la El, iar El le 
cere credinta. „Vazand credinta 
lor”, spune Matei, adica a acelora 
ce l-au adus. Hristos nu cere 
totdeauna credinta de la cei bolna-
vi; de pilda nu cere credinta de la 
cei nebuni sau de la cei care si-au 
pierdut constiinta din pricina vreu-
nei boli. Acum insa credea si bol-
navul; ca daca nu credea, n-ar fi 
lasat sa fie coborat. 
 Asadar pentru ca bolnavul a aratat 
atata credinta, Si-a aratat si Hristos 
puterea Lui, iertand cu toata autori-
tatea pacatele si aratand prin 
aceasta ca este de aceeasi cinste cu 
Parintele Sau. Uita-te ca chiar de la 
inceput Domnul a aratat ca are pu-
tere; a aratat-o: prin invatatura Sa, 
cand ii invata pe oameni; prin le-
pros, cand i-a spus: „Vreau, curate-
ste-te!”(Matei 8, 3); prin sutas, cand 
la spusele acestuia: „Zi numai cu 
cuvantul si se va tamadui sluga 
mea!” (Matei 8, 8), S-a minunat de 
el si l-a laudat inaintea tuturor; prin 
mare, cand a potolit-o numai cu 
cuvantul (Matei 8, 26); prin demo-
ni, cand demonii L-au recunoscut 
Judecator (Matei 8, 29) si cand i-a 
scos cu multa putere din cei doi 
indraciti. Acum iarasi, intr-un chip 
si mai deosebit, sileste pe dusmanii 
Lui sa marturiseasca ca este de 
aceeasi cinste cu Tatal si sa o spuna 
chiar cu gura lor. Iisus cu smerenia 
Lui obisnuita - ca erau adunati 
multi oameni, ca astupasera intra-
rea; de aceea l-au coborat pe slaba-
nog prin acoperis - n-a alergat in-
data la vindecarea trupului, care se 
vedea, ci ia de la cei de fata prilejul 
vindecarii; si a vindecat mai intai 
ceea ce nu se vedea, sufletul, ier-
tandu-i pacatele. Prin iertarea paca-
telor a mantuit sufletul slabano-
gului, dar Luisi nu Si-a adus multa 
slava. Iudeii, chinuiti de rautate, 
voind sa-L invinuiasca, au facut, 
chiar fara voia lor, sa straluceasca 
minunea. Iar Domnul, iscusit fiind, 
S-a folosit de invidia lor spre a face 

vadita minunea. 
 Iudeii faceau galagie si spuneau: 
„Acesta huleste! Cine poate ierta 
pacatele decat numai Dumne-
zeu?” (Marcu 2, 7). Ce le-a raspuns 
Iisus? A respins, oare, banuiala lor? 
Nu, desi, daca n-ar fi fost de aceea-
si cinste cu Tatal, ar fi trebuit sa 
spuna: „Pentru ce aveti despre Mi-
ne o parere care nu Mi se potrive-
ste? Departe de Mine aceasta pute-
re!”. Dar Hristos n-a grait asa! 
Dimpotriva, a intarit si confirmat 
totul, si cu cuvantul si cu minunea. 
Si pentru ca ar fi suparat pe iudei, 
daca ar fi spus despre El ca este 
Dumnezeu, intareste aceasta prin 
altii; si lucru minunat, nu numai 
prin prieteni, ci si prin dusmani.  
 
Aceasta-i bogatia intelepciunii Lui! 
Prin prieteni, cand a spus; „Vreau, 
curateste-te!”(Matei 8, 3)si cand a 
spus: „Nici in Israel n-am aflat ata-
ta credinta” (Matei 8, 10); iar prin 
dusmani acum; dupa ce dusmanii 
Lui au spus ca nimeni nu poate 
ierta pacatele decat numai Dumne-
zeu, Hristos a adaugat: „Dar ca sa 
stiti ca putere are Fiul Omului pe 
pamant sa ierte pacatele”, atunci a 
zis slabanogului: „Scoala-te, ia-ti 
patul si te du la casa ta!” (Matei 9, 
6). Nu numai acum, ci si alta data, 
cand dusmanii Lui I-au spus: 
„Pentru lucru bun nu aruncam noi 
cu pietre in Tine, ci pentru hula, ca 
Tu, om fiind, Te faci pe Tine 
Dumnezeu” (Ioan 10, 33).Domnul 
n-a respins aceasta parere, ci iarasi 
a confirmat-o zicand: „Daca nu fac 
lucrurile Tatalui Meu, sa nu credeti 
in Mine; dar daca le fac, de nu cre-
deti in Mine, credeti in faptele Me-
le” (Ioan 10, 37-38). „Am venit la 
Tine sa ma vindeci si Tu imi ierti 
pacatele. De unde poti sti ca-mi 
pot fi iertate pacatele?” Acum 
Domnul mai da o alta dovada, nu 
mica, ca este Dumnezeu si de 
aceeasi cinste cu Tatal. Iudeii spu-
neau ca numai Dumnezeu are pu-

terea de a dezlega pacatele; Hristos 
insa nu numai ca dezleaga pacatele, 
dar chiar, inainte de aceasta, arata 
ca are si o alta putere, pe care nu-
mai Dumnezeu o are, aceea de a da 
la lumina gandurile ascunse ale oa-
menilor. Iudeii nu spusesera ce 
gandeau in ei insisi; ca zice evan-
ghelistul: „Iata unii carturari au zis 
in sine: „Acesta huleste”. Iar Iisus, 
cunoscand gandurile lor, a zis: pen-
tru ce cugetati cele rele in inimile 
voastre?” (Matei 9, 4-5).  
Numai Dumnezeu poate cunoaste 
gandurile ascunse ale oamenilor. 
Asculta ce spune profetul: „Tu sin-
gur cunosti inimile” (II Cron. 6, 
30); si iarasi: „Cel ce cerci inimile si 
rarunchii, Dumnezeule”(Ps. 7, 10); 
iar profetul Ieremia spune: inima 
este mai adanca decat toate; si este 
om si cine-l va cunoaste” (Ieremia 
17, 9); si „Omul se va uita la fata, 
dar Dumnezeu, la inima” (I Regi 
16, 7). Sunt inca si alte multe locuri 
in Scriptura din care se vede ca nu-
mai Dumnezeu poate sa cunoasca 
gandurile oamenilor. Asadar Hri-
stos, pentru a arata ca este Dumne-
zeu si egal cu Tatal, descopera si 
face cunoscute gandurile carturari-
lor: ca ei se temeau de multime si 
nu indrazneau sa-si dea pe fata pa-
rerea lor. Hristos insa le-o desco-
pera si o face cunoscuta, dar Se 
arata indurator fata de rautatea lor, 
ca le spune doar atat: „Pentru ce 
cugetati cele rele in inimile voa-
stre?. 
 Daca cineva din cei de fata ar fi 
fost indreptatit sa se manie, apoi 
cel bolnavar fi trebuit sa se manie, 
pentru ca a fost inselat si sa spuna: 
„Am venit la Tine sa ma vindeci si 
Tu imi ierti pacatele. De unde poti 
sti ca-mi pot fi iertate pacatele?” 
Dar slabanogul nu rosteste niste 
cuvinte ca acestea, ci se lasa in pu-
terea dumnezeiescului sau tamadui-
tor. Carturarii, insa, dusmanosi si 
invidiosi, privesc cu ochi rai bine-
facerile primite de altii. Din pricina 
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asta Hristos ii si tine de rau, dar cu 
toata blandetea, spunandu-le: 
„Daca nu credeti ca am putere sa 
iert pacatele si socotiti vorbele Me-
le o laudarosenie, iata va mai dau 
inca o dovada a Dumnezeirii Mele: 
va dau pe fata gandurile voastre 
ascunse!” Si dupa ce le-a descope-
rit gandurile, le-a mai dat si o alta 
dovada.  
- Care dovada?  
- Inzdraveneste trupul slabano-
gului!  
Cand mai inainte i-a spus slabano-
gului ca-i iarta pacatele, n-a aratat 
lamurit puterea Lui, ca n-a spus: 
„Iti iert pacatele!”, ci Iertate iti 
sunt pacatele!” Dar pentru ca 
dusmanii l-au silit, Hristos le arata 
si mai lamurit puterea Sa, zicand: 
 
„Dar ca sa stiti ca putere are Fiul 
Omului pe pamant sa ierte pacate-
le" (Matei 9, 6).  
Vezi, dar, ca Hristos vrea ca oame-
nii sa-L creada ca este egal cu Ta-
tal. N-a spus ca Fiul Omului are 
nevoie de altcineva ca sa ierte pa-
catele sau ca I-a dat altcineva pute-
rea aceasta, ci ca „are putere sa ier-
te pacatele”. „Nu va spun aceasta 
din ambitie, zice Hristos, ci ca sa 
va conving ca nu hulesc cand Ma 
fac egal cu Dumnezeu”.   
Totdeauna Hristos cauta sa dea 
dovezi clare si de necontestat de 
Dumnezeirea Sa, ca atunci cand a 
spus: „Mergi de te arata preo-
tului” (Matei 8, 4), cand a facut pe 
soacra lui Petru sa slujeasca (Matei 
8, 15) si cand a ingaduit ca porcii 
sa se arunce in mare (Matei 8, 32). 
Tot asa si acum; dovada a iertarii 
pacatelor este inzdravenirea trupu-
lui slabanogului; iar dovada a in-
zdravenirii, ducerea patului, ca sa 
nu fie socotita nalucire insanatosi-
rea.  
Si Domnul nu face asta mai inainte 
de a-i intreba pe carturari:  
Ce este mai lesne a zice: «Iertate iti 
sunt pacatele!» sau a zice: „Ia-ti 

patul tau si mergi la casa ta!”?
(Matei 9, 6).  
Cu alte cuvinte Hristos le graieste 
asa: „Ce vi se pare mai usor: a in-
zdraveni un trup slabanogit sau a 
ierta pacatele sufletului? Negresit e 
mai usor sa inzdravenesti un trup 
slabanogit; ca pe cat este mai bun 
sufletul decat trupul, pe atat este 
mai mare lucru a ierta pacatele de-
cat a tamadui un trup; dar pentru 

ca iertarea pacatelor este o lucrare 
ce nu se vede, iar vindecarea trupu-
lui una care se vede, adaug acum si 
ceea ce este mai usor, dar mai sari-
tor in ochi, ca prin aceasta sa aveti 
dovada ca am savarsit si ceea ce 
este mai greu, dar nevazut”. 
 
Hristos, prin faptele Sale, descope-
ra lumii ceea ce spusese mai inainte 
Ioan Botezatorul despre El, ca ridi-
ca pacatele lumii (Ioan 1, 29). 
„Blandetea e mai puternica decat 
forta”  
Ridicandu-l, deci, din boala, l-a tri-
mis acasa. Si acum Hristos arata ca 
nu e mandru si ca vindecarea nu-i 
o nalucire; ii face martori ai vinde-
carii pe martorii bolii slabanogului. 
„Eu, spune Domnul slabanogului, 
am vrut, prin vindecarea bolii tale, 
sa vindec si pe cei ce par sanatosi 
cu trupul, dar bolnavi cu sufletul. 
Dar pentru ca nu vor, du-te acasa 
si indreapta pe cei din casa ta!”. 
 
Iata, prin aceasta minune, Domnul 

arata ca este Creator si al sufletului 
si al trupului. Vindeca si boala su-
fletului si boala trupului; iar prin 
vindecarea celui ce se vede, adica a 
trupului, face cunoscuta si vindeca-
rea celui ce nu se vede, adica a su-
fletului.  
Totusi multimile se tarasc inca pe 
jos; ca spune evanghelistul: „ Va-
zand multimile s-au mirat si au sla-
vit pe Dumnezeu, Care a dat oa-
menilor o putere ca aceasta” (Matei 
9, 8).  
Trupul lui Hristos impiedica pe 
oameni sa-L socoteasca Dumne-
zeu. Dar Domnul nu-i cearta, ci, 
prin minunile Sale, cauta sa-i ridice 
si sa le inalte gandul. Deocamdata 
nu era putin lucru ca-L socoteau 
mai mare decat toti oamenii si ca 
venea de la Dumnezeu. Daca ar fi 
fost pe deplin incredintati de asta, 
cu timpul ar fi cunoscut ca este si 
Fiu al lui Dumnezeu; dar n-aveau 
aceasta deplina incredintare; de 
aceea nici nu se puteau apropia de 
credinta ca El este Dumnezeu. 
Spuneau doar iudeii: „Acest om nu 
este de la Dumnezeu! Cum este 
acesta de de la Dumnezeu?” (Ioan 
9, 16). Aceste cuvinte le repetau 
iudeii necontenit, acoperindu-si cu 
ele propriile lor pacate.  
Aceasta   o fac si acum multi, care, 
sub pretext ca apara pe Dumnezeu, 
isi satisfac in realitate pornirile lor 
patimase impotriva celor pe care-i 
urasc, cand ar trebui sa faca totul 
cu blandete. Dumnezeul tuturor ar 
putea sa elibereze trasnetul peste 
cei ce-L hulesc, dar El rasare soare-
le si pogoara ploaie si da cu imbel-
sugare pe toate celelalte. Pe El tre-
buie sa-l imitam si noi! Pe cei ce 
hulesc pe Dumnezeu sa-i rugam, sa
-i sfatuim, sa-i povatuim cu buna-
tate, nu cu manie, nici cu salbaticie. 
Nu trebuie sa te manii daca e hulit 
Dumnezeu. Hula nu-l pricinuieste 
nici o vatamare lui Dumnezeu; ci, 
dimpotriva, cel ce-L huleste, acela 
se raneste. Nu te mania pe hulitor! 
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"Pe unii oameni îi vindeci 
cu cuvântul; pe alții numai 

cu pilda vieții tale."  
 

Sfântul Grigorie Teologul  

   

 



Suspina pentru el, plange-l! Fapta 
lui e vrednica de plans.  
Pe un om ranit nimic nu-l poate 
vindeca asa de bine ca blandetea. 
Blandetea e mai puternica decat 
forta. Iata ce graieste Dumnezeu, 
Cel hulit de noi, atat in Vechiul cat 
si in Noul Testament; in Vechiul 
Testament: Poporul Meu, ce ti-am 
facut? (Miheia 6, 3); iar in Noul 
Testament: „Saule, Saule, pentru ce 
Ma prigonesti?” (Fapte 9, 4).Pavel 
ne porunceste sa povatuim cu 
blandete pe cei ce ne stau impotri-
va (II Tim 2, 25); iar Domnul a 
certat cu asprime pe ucenici cand s
-au apropiat de El si l-au cerut sa 
pogoare foc din cer, spunandu-le: 
„Nu stiti ai carui Duh sunte-
ti!”(Luca 9, 54-55).Si acum, cand 
carturarii L-au hulit, Domnul nu le
-a spus: „O, spurcatilor si inselato-
rilor! O, pizmasilor si dusmanii 
mantuirii oamenilor, ci: „Pentru ce 
cugetati cele rele in inimile voa-
stre?”(Matei 9, 4).  
Trebuie, dar, sa starpim cu blande-

te boala. Omul care se indreapta 
datorita fricii se intoarce iute iarasi 
la rautatea lui. De aceea a poruncit 
Domnul sa se lase si neghina 
(Matei 13, 30), ca sa se dea vreme 
de pocainta. Multi din acestia s-au 
pocait si au ajuns oameni vrednici, 
desi mai inainte erau pacatosi si rai. 
De pilda: Pavel, vamesul, talharul. 
Si ei erau neghine, dar au ajuns 
grau curat Cu semintele este cu 
neputinta sa se intample asta; cu 
oamenii insa, care sunt inzestrati 
cu vointa, este lesne si usor; ca su-
fletul omului nu-i inlantuit de legile 
firii, ci este cinstit cu libertatea 
vointei. Asadar, cand vezi un 
dusman al adevarului, vindeca-l, 
ingrijeste-l, reintoarce-l la virtute. 
Da-te tu pilda de viata curata; cauta 
sa nu poata fi osandite cuvintele 
tale; apara-l, poarta-i de grija; fa 
totul ca sa-l indrepti imitand pe 
marii doctori; aceia nu vindeca nu-
mai intr-un singur chip, ci, cand 
vad ca o doctorie nu e de folos, se 
folosesc de o alta doctorie, apoi de 

alta; uneori taie rana, alteori o lea-
ga. Si tu esti un doctor al sufletelor; 
foloseste tot felul de doctorii, dupa 
legile lui Hristos, ca sa iei plata: si a 
mantuirii tale si a folosului altora. 
Facand totul spre slava lui Dumne-
zeu, esti si tu slavit, ca a spus 
Domnul: „Pe cei ce Ma slavesc ii 
voi slavi, iar cei ce Ma defaima vor 
fi defaimati”(I Regi 2, 3).  
Sa facem, asadar, toate spre slava 
lui Dumnezeu, ca sa avem parte de 
mostenirea cea fericita, pe care, 
faca Dumnezeu, sa o dobandim 
noi cu totii, cu harul si iubirea de 
oameni a Domnului nostru Iisus 
Hristos, Caruia slava si puterea in 
vecii vecilor, Amin. 
 
 (Sfantul Ioan Gura de Aur, Omilii 
la Matei, traducere, indici si note 
de Pr. Dumitru Fecioru, Editura 
Institutului Biblic si de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Romane, Bucu-
resti, 1994) 
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CUVANT DE LA PARINTI 
 Mult folos avem de pe urma boli-
lor, ajunge să le răbdăm fără cârtire 
şi să-L slăvim pe Dumnezeu, 
cerându-I mila. Bolile sunt spre 
binele nostru când le îndurăm fără 
murmur, rugându-L pe Dumnezeu 
pentru iertarea păcatelor şi 
preamărindu-I numele. 
Când ne îmbolnăvim, important 
nu este să nu luăm medicamente 
sau să ne ducem să ne rugăm la 
Sfântul Necta- rie. Ştiţi ce trebuie 
să facem când suntem bolnavi? Să 
ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte 
păcatele. Iar Dumnezeu, fiindcă îl 
vom ruga îndureraţi şi smeriţi, ne 
va ierta păcatele şi ne va tămădui şi 
trupeşte. Dar luaţi aminte! Să nu vă 
rugaţi cu intenţii ascunse, să nu 
spuneţi: „Dumnezeul meu, iartă-mi 
păcatele", iar mintea să nu vi se 
desprindă de boala trupească.  
O asemenea rugăciune va fi fără 

rod. Când vă rugaţi, uitaţi de boala 
trupească, s-o socotiţi drept canon 
de spovedanie, drept epitimie, spre 
iertarea păcatelor voastre. Pentru 
celelalte să nu vă neliniştiţi; lăsaţi-le 
în seama lui Dumnezeu, fiindcă 
Dumnezeu ştie ce face. 
Trebuie să cunoaştem si celălalt 
secret: să ne zbatem spre a dobân-
di harul lui Dumnezeu. Acesta-i 
secretul. Despre celelalte ne va 
învăţa harul, adică despre cum ne 
vom preda lui Hristos. Cu alte cu-
vinte, noi dispreţuim boala, nu ne 
gândim la ea, ne gândim la Hristos 
delicat, cu sfia- lă, dezinteresat, iar 
Dumnezeu îşi va face minunea 
spre folosul sufletului nostru. Pre-
cum zicem la dumnezeiasca Litur-
ghie, „toată viaţa noastră lui Hri-
stos Dumnezeu să o dăm". 
Trebuie însă să ne dorim să nu 
luăm în seamă boala. Dacă nu ne-o 

dorim, e greu, nu putem spune „n-
o iau în seamă". Şi aşa, în timp ce 
ni se pare că o nesocotim şi că nu-i 
acordăm importanţă, îi acordăm, o 
avem în minte neîncetat, fără pu-
tinţa de a ne păstra starea de linişte 
interioară. Iar asta am să v-o dove-
desc.  Zicem: „Cred că o să mă 
vindece Dumnezeu. Nu iau medi-
camente. Aşa voi face: o să rămân 
toată noaptea treaz şi o să-L rog 
pentru asta. Dumnezeu o să mă 
asculte." Ne rugăm toată noaptea, 
implorăm, cerem, înălţăm rugi, 
strigăm, II silim pe Dumnezeu şi 
pe toţi Sfinţii să ne facă bine.  
Zi şi noapte nu facem decât să-I 
forţăm mâna. Prin toate mijloacele. 
Ei, oare nu arătăm prin toate astea 
că nu am nesocotit boala? Cu cât 
stăruim şi vrem ca Dumnezeu şi 
Sfinţii să ne facă bine cu de-a sila, 
cu atât ne trăim boala. Cu cât ne 
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preocupă alungarea ei, cu atât o 
trăim. De aceea nu se întâmplă 
nimic. Iar noi avem impresia că se 
va petrece neîndoielnic o minune; 
de fapt nu credem asta, şi în felul 
acesta nu ne facem bine. 
Rugăciuni facem, medicamente nu 
luăm; cu toate astea nu ne aflăm 
liniştea şi minunea nu se petrece. 
Dar o să spui: „N-am luat nici un 
medicament, cum adică nu cred?"  
Totuşi lăuntric există îndoială, frică 
şi ne gândim: „Oare o să se întâm-
ple aşa ceva?" Aici este valabil cu-
vântul Scripturii: „Dacă veţi avea 
credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi 
face nu numai ce s-a făcut cu smo-
chinul, ci şi muntelui acestuia de 
veţi zice: Ridică-te şi aruncă-te în 
mare, va fi aşa."  
Atunci când credinţa este 
adevărată, fie iei, fie nu iei medica-
mentul, ea va lucra. Dumnezeu 
lucrează şi prin mijlocirea doctori-
lor şi a medicamentelor. Grăieşte 
înţelepciunea lui Sirah: „Cinsteşte 
pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, 
că şi pe el l-a făcut Domnul (...); 
Domnul a zidit din pământ leacu-
rile, şi omul înţelept nu se va scâr-
bi de ele (...); Şi doctorului dă-i loc 
că şi pe el l-a făcut Domnul şi să 
nu se depărteze de la tine, că şi de 
el ai trebuinţă." 
Dar să crezi că Dumnezeu, lăsând 
la o parte pe toată lumea, va inter-
veni miraculos pentru tine, şi să 
refuzi ajutorul medicului este în 
cele din urmă o atitudine egoistă, 
plină de vicleşug.  Dumnezeu face 
minuni şi acum, însă în ce vă pri-
veşte nu trebuie să aveţi astfel de 
aşteptări. Altminteri, şi prin inter-
mediul doctorilor lucrează Dum-
nezeu însuşi. Când ne îmbolnăvim, 
spre a nu face greşeli, trebuie să 
urmăm şi îndrumările medicinei şi 
raţiunii. Dar, mai presus de toate, 
să urmăm voia lui Dumnezeu şi să 
avem încredere în iubirea Sa. 
Intreg secretul este credinţa: 

neşovăielnică, delicată, simplă, ne-
vinovată. „întru neprefăcătoria şi 
nevinovăţia inimii." 
  Nu se pune problema să-ţi impui 
ceva. La acest lucru poate recurge 
un fachir - cuvântul acesta nu e 
potrivit. Să avem credinţa că Dum-
nezeu ne iubeşte peste măsură şi 
că voieşte să devenim ai Lui. De 
aceea îngăduie bolile, până ce I ne 
vom preda cu încredere. 
Să-L iubim pe Hristos şi toate în 
viaţa noastră se vor preschimba. Să 
nu-L iubim pentru a primi 
răsplată, sănătate, de pildă. Ci să-L 
iubim cu dor fierbinte, cu recu-
noştinţă, fără să ne gândim la ni-
mic, numai la iubirea dumnezeia-
scă.  Nici să ne rugăm mânaţi de 
interes şi să-I zicem lui Dumne-
zeu: „Fă-1 pe cutare bine ca să 
vină la Tine." Nu-i potrivit a-l 
arăta lui Dumnezeu cum să facă. 
Cum să-I spunem lui Dumnezeu: 
„Fă-mă bine"? Ce să-I facem cu-
noscut noi Celui Care ştie toate?  
Noi ne vom ruga, dar se poate ca 
Dumnezeu să nu vrea să ne ascul-
te. 
Să nu-L rugaţi pe Dumnezeu să vă 
facă bine. El ştie ce este bine pen-
tru voi. Şi va lucra cu iubirea Lui 
neţărmurită faţă de om. E foarte 
urât să ne rugăm lui Dumnezeu 
pentru nevoile noastre. O să ziceţi: 
„N-o să-L rugăm noi pe Tatăl no-
stru?" Bineînţeles, dacă ne vom 
îmbolnăvi, dacă vom pierde ceva, 
lui Dumnezeu ne vom ruga. Nu 
este ceva rău. Dar în realitate e şi 
rău. Căci nu ne rugăm Lui pentru 
că simţim că suntem departe de El 
şi nu l-am arătat iubire pe măsură. 
Nu ne înălţăm braţele spre a spu-
ne: „Dumnezeul meu, Te iubesc, 
sufletul meu Te doreşte, dar nu Te 
pot iubi după cum îţi e voia..." 
Dacă este să-L rugăm aşa, atunci 
să I ne rugăm.  
Insă când ajungem la nevoie, vrem 
să ne-ajute cu de-a sila, nu I ne 

rugăm. Zicem: „Dă-mi, Dumne-
zeul meu, [ceea ce-Ţi cer] căci mă 
doare." Luaţi aminte la taina 
aceasta. Oare Dumnezeu nu ştie că 
eu sunt robul Lui? Nu ştie că am 
dureri? E nevoie să-L mai rog 
acum? Nu am atâtea altele cu pri-
vire la sufletul meu fără de amâna-
re? Scopul este ca El să mă ajute să
-L iubesc, să-L doresc din tot su-
fletul meu. Să-mi arate calea 
sfântă, cum trebuie să se deschidă 
sufletul meu spre a grăi cu El.  
Sunt multe taine... Pentru aproape-
le, desigur! Trebuie să privegheaţi, 
să trudiţi, să-L. rugaţi! Pentru voi 
înşivă însă.... 
Un om m-a întrebat cu ceva timp 
în urmă: 
- Când o să mă fac bine? 
- Aaaa!, îi zic. Dacă întrebi: „Când 
o să mă fac bine?", n-o să te faci 
niciodată bine. Nu se cuvine să te 
rogi lui Dumnezeu pentru aseme-
nea lucruri. Te rogi cu îngrijorare 
lui Dumnezeu să-ţi ia boala, dar ea 
atunci te apucă şi te cuprinde mai 
tare. Nu trebuie să cerem, nici să 
ne rugăm pentru un asemenea lu-
cru. 
S-a speriat şi mi-a zis: 
- Să nu mă rog!?! 
- Vai!, îi răspund. Să te rogi şi, vezi 
bine, să te rogi mult, dar ca să-ţi 
ierte Dumnezeu păcatele şi să-ţi 
dea putere spre a-L iubi şi a I te 
dărui.  
Căci cu cât te rogi să scapi de 
boală, cu atâta se lipeşte de tine, te 
înlănţuie, te strânge şi nu-ţi mai dă 
drumul. Fireşte, dacă o să simţi ca 
om neputinţă şi greutate în adân-
cul tău, atunci să te rogi cu umi-
linţă Domnului să te scape de 
boală.  
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