
Arhimandrit Teofil Pãrãian

GÂNDURI SENINE



pagina 2 Cuvânt înainte

Arhimandritul Teofil Pãrãian de la Mãnãstirea
Brâncoveanu de la Sâmbãta de Sus

Cãr!ii de fa!ã, i-am dat ca titlu: Gânduri senine. Titlul acesta
pune în aten!ia cititorilor faptul cã având în mânã cartea au în fa!ã ºi
pot avea în minte ºi în inimã gânduri senine, gânduri care înse-
nineazã, gânduri care alungã neliniºtea ºi tulburarea.

Cititorii care citesc aceastã carte se vor întâlni cu gânduri lumi-
nate, cu lumini de gând, cu gânduri bune pentru gânduri bune. Toate
acestea le-am adunat în vistieria inimii mele ºi le-am prezentat dupã
a mea cunoºtin!ã pentru binele, pentru folosul, pentru bucuria celor
care le vor cunoaºte. De aceea cartea de fa!ã este o continuare a altor
cãr!i, pe care le-am trimis la propovãduire, anume a cãr!ii: Gânduri
bune pentru gânduri bune, la fel este continuarea cãr!ii Lumini de
gând ºi este o prelungire a cãr!ii Din vistieria inimii mele.

Aceste cãr!i pe care le-am dãruit din vistieria inimii mele, îºi
gãsesc continuitatea în cartea aceasta Gânduri senine. Prin cartea
aceasta, ca ºi prin toate câte le-am scris, doresc sã înmul!im binele ºi
bucuria, doresc sã ne statornicim în gândul de a ne face datoria, ca
apoi sã vinã bucuria.
Gândurile care pe care le prezint în cartea de fa!ã au fost prezentate
cu diferite ocazii, în cuvântãri pe care le-am !inut ºi care au ajuns
acum la îndemâna cititorilor, sã fie cunoscute ºi de oamenii care nu
au putut fi de fa!ã atunci când le-am !inut. Toate aceste cuvântãri sunt
acum ale tuturor celor ce le vor citi, oferite de mine ºi oferite de cei ce
au contribuit ca aceastã carte sã existe ºi ca aceastã carte sã ajungã la
cititori.

Mul!umesc lui Dumnezeu pentru gândurile senine, pe care mi
le-a adus în minte, pe care mi le-a pus în inimã. Mul!umesc lui
Dumnezeu pentru dorin!a de a le duce mai departe, de a le oferi
iubitorilor de învã!ãturã ºi iubitorilor de ostenealã. Mul!umesc lui
Dumnezeu cã a rânduit oameni care au scos de pe casetele înre-
gistrate cu cuvântãrile mele ºi au pus în scris ceea ce înseamnã acum
cartea de fa!ã. Mul!umesc lui Dumnezeu cã pot acum, cu nãdejdea
binelui ºi bucuriei, sã ofer aceastã carte celor ce vor ajunge la ea.



S-a întâmplat în mai multe rânduri sã mi se spunã, de cãtre
cititorii altor cãr!i, pe care le-am alcãtuit, cu ajutorul lui Dumnezeu:
pãrinte, când am citit cutare carte, îmi era teamã sã nu se termine, aº
fi dorit mult sã nu se termine!

Este o bucurie pentru mine sã am astfel de mãrturii, e o bucurie
pentru mine sã ºtiu cã prin cãr!ile pe care le-am trimis la propo-
vãduire mã alcãtuiesc, m-am alcãtuit ºi mã voi alcãtui la formarea
duhovniceascã a celor ce aºteaptã luminã linã, a celor ce aºteaptã
liniºte, pace.

Cu darul lui Dumnezeu mã bucur cã oamenii vor putea sã aibã la
îndemânã, prin cartea de fa!ã, unele gânduri din vistieria inimii mele,
pe care nu eu le-am creat, ci le-am primit ºi eu ºi le dau mai departe ca
sã fie temei de iubire, temei de credin!ã, temei de smerenie, temei de
în!elepciune.

Doresc ca aceastã carte sã-ºi facã lucrarea pentru cei care îºi vor
lua osteneala de-a o citi ºi care la rândul lor o vor recomanda ºi altora
ºi cu to!ii sã dãm mãrire lui Dumnezeu, Cel ce bine a voit ca aceastã
carte sã existe, ca aceastã carte sã se rãspândeascã, ca aceastã carte sã
fie temei de via!ã fãrã durere, fãrã întristare, fãrã suspin, în prezent,
în viitor ºi în veºnicie.

Binecuvântarea Domnului sã fie peste noi ºi sã ne însenineze ºi
prin aceste gânduri senine, în toate zilele vie!ii noastre, în cealaltã
vreme a vie!ii noastre, iar seninãtatea aceasta din gânduri senine sã o
ducem în veºnicia fericitã, pe care ne-o dorim cu to!ii, spre binele
nostru ºi spre mãrirea Celui în Treime lãudat: Tatãl, Fiul ºi Sfântul
Duh ºi spre bucuria Maicii Domnului ºi a tuturor sfin!ilor.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos ºi dragostea lui Dumnezeu
Tatãl ºi împãrtãºirea Sfântului Duh sã fie cu noi cu to!i, totdeauna,
acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Fie numele Domnului binecuvântat, de acum ºi pânã în veac!
(de adãugat sponsorul ºi editura
Oferim cuvenitele mul!umiri d-ului … mãnãstirii Oaºa …)
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Despre sutaºul din Capernaum ºi
despre femeia canaaneancã

Luni, 21 august 1997

!ã ne între!inem acum asupra unor lucruri cu care se începe
via!a duhovniceascã, care uneori par neînsemnate dar, în

realitate sunt foarte însemnate, ºi în orice caz nu pot fi neglijate,
pentru cã numai de la pu!in po!i ajunge la mult. Este interesant de
observat cã Domnul nostru Iisus Hristos, dupã câte aflãm noi din
Evanghelia lãsatã nouã de Sfin!ii Evangheliºti, nu a urmãrit nicio-
datã performan!e, ci a avut în vedere pe omul obiºnuit, pe omul cu
puteri de multe ori împu!inate, ºi a dat omului posibilitatea sã se
strãduiascã ca sã intre în împãrã!ia lui Dumnezeu. Bineîn!eles cã
Sfânta Evanghelie nu a fost scrisã ca noi sã ne orientãm în privin!a
unor oameni plãcu!i lui Dumnezeu dar, din felul cum e scrisã, ne
putem întâlni în gând ºi în sim!ire cu oameni pe care i-a apreciat
Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca buni, am putea zice oameni
plãcu!i lui Dumnezeu, deci ne va fi cuvântul despre oameni plãcu!i
lui Dumnezeu, din Evanghelie.

În aceastã diminea!ã ne vom opri cu gândul asupra a doi oameni
plãcu!i lui Dumnezeu, pe care îi întâlnim în cuprinsul Evangheliei, ºi
anume asupra sutaºului din Capernaum ºi asupra femeii canaanence,
mâine ne va fi cuvântul despre tânãrul bogat, miercuri vom vorbi
despre samarineanul milostiv ºi despre samarineanul recunoscãtor,
joi va fi vorba despre Sfântul Iosif din Arimateea ºi despre femeile
mironosi!e, apoi vom vedea, vom gãsi ceva de spus ºi pentru ziua de
vineri.

Începem cu sutaºul din Capernaum. Sã ºti!i cã nu este un început
întâmplãtor... De ce îl punem noi pe sutaºul din Capernaum înaintea
altora? ªti!i de ce? Pentru cã sutaºul din Capernaum a fost omul de
care s-a minunat Domnul Hristos. Îmi place tare mult gândul acesta
cã sutaºul din Capernaum a fost omul de care s-a minunat Domnul
Hristos. Domnul Hristos, în vremea propovãduirii sale, a avut prile-
jul sã se minuneze de un om ca sutaºul din Capernaum, a avut prilejul
sã mãrturiseascã despre femeia cananeancã faptul cã avea o credin!ã
mare, a avut prilejul sã se uite cu drag la tânãrul bogat, a avut prilejul
sã recomande pe samarineanul milostiv ca sã fie urmat, a avut



prilejul sã pre!uiascã pe samarineanul recunoscãtor. Pe Iosif din
Arimateea îl pre!uim noi, ºi pe femeile mironosi!e tot noi le pre!uim
ºi le lãudãm, pentru cã nu avem un cuvânt anume al Domnului nostru
Iisus Hristos din care sã în!elegem cã El Însuºi ni-i recomandã pe
aceºtia.

Începutul îl facem deci cu sutaºul din Capernaum. Despre sutaºul
din Capernaum, adicã despre un cãpitan care locuia în Capernaum ºi
care nu era evreu, citim în Sfânta Evanghelie în douã locuri, în
relatãri pu!in diferite. Nu vom sã face o paralelã între cele douã
relatãri - între cea din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul opt, ºi
cea din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul ºapte -, care într-un
fel se completeazã una pe alta ºi pu!in se ºi diferen!iazã. Pe noi ne
intereseazã ce putem noi învã!a din relatãrile respective ºi ce putem
face noi ca sã fim asemenea sutaºului din Capernaum. Fac aici o
parantezã, un ocoliº, cum zic eu. Sã ºti!i cã Domnul Hristos a avut în
vedere totdeauna faptul cã vorbeºte mul!imilor, cã vorbeºte lumii
întregi, cã vorbeºte oamenilor comuni, cã vorbeºte oamenilor care nu
pot fi angaja!i la performan!e, la lucruri extraordinare. A avut Dom-
nul Hristos în vedere lucrul acesta ºi a fost cu în!elegere - am zice noi
astãzi - fa!ã de neputin!a omeneascã. Sfântul Ioan Botezãtorul era un
pustnic, pe care Domnul Hristos l-a prezentat ca pe cel mai mare
dintre cei nãscu!i din femeie, dar Domnul Hristos nu a fãcut ceea ce a
fãcut Sfântul Ioan Botezãtorul, adicã nu a rãmas în pustie, nu I-a fost
via!a în pustie, ci I-a fost via!a între oameni. Domnul Hristos, chiar
dacã ºtia cã Sfântul Ioan Botezãtorul nu a bãut nici un fel de bãuturã
ame!itoare, a mâncat ºi a bãut împreunã cu oamenii, încât oamenii se
întrebau cum se poate ca El sã mãnânce ºi sã bea cu vameºii ºi cu
pãcãtoºii (Matei 9,11) ºi ziceau cã este om mâncãcios ºi bãutor de vin
(Matei 11,19), ceea ce nu s-ar fi putut spune despre Sfântul Ioan
Botezãtorul, însã Domnul Hristos a ºtiut cã vorbeºte lumii întregi, nu
vorbeºte unei categorii de oameni. ªi fiind vorba acum despre
sutaºul din Capernaum, acest om poate fi recomandat tuturor oame-
nilor. To!i oamenii pot face, dacã se silesc, ceea ce a fãcut sutaºul din
Capernaum ºi fiecare om poate avea virtu!ile sutaºului din Caper-
naum.

!utaº înseamnã ofi!er mai mare peste o sutã de ostaºi. Din
Sfânta Evanghelie de la Matei ºtim cã sutaºul din Capernaum

s-a prezentat la Domnul Hristos informându-L de o situa!ie din casa
lui, zicând:

“Sluga mea - servitorul meu, sclavul meu - zace în casã,
bolnav, ºi se chinuieºte cumplit” (Matei 8, 6).
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Domnul Hristos, îndatã, S-a oferit sã-l ajute ºi a zis:

“Venind, îl voi tãmãdui”(Matei 8, 7).
Sutaºul însã, pentru cã ºtia cã unui evreu nu îi este îngãduit sã intre
într-o casã de neevrei (ºi el nu era evreu) -, a zis:

“Doamne, nu sunt vrednic sã intri sub acoperiºul meu” (Ma-
tei 8, 8).

Nu a zis:

“Doamne, nu s-ar cãdea sã vii sub acoperiºul meu, cã doar
ºtii cã eºti evreu ºi cã nu !i-e îngãduit sã vii”,

ci a zis:

“Doamne, nu sunt vrednic - adicã: eu nu sunt vrednic sã intri,
dacã ai veni ar fi bine, dar nu sunt vrednic, nu îndrãznesc sã te
chem sã vii în casa mea - ci zi numai cu cuvântul ºi se va face
sãnãtos servitorul meu”.

ªi a venit cu o motivare la ceea ce a spus mai înainte ºi a zis aºa:

“Cã ºi eu sunt om sub stãpânire ºi am sub mine ostaºi, ºi-i
spun unuia: Du-te, ºi el se duce; ºi-i spun altuia: Vino, ºi el
vine; ºi-i spun slugii mele: Fã aceasta, ºi el face” (Matei 8, 9).
Prin aceste cuvinte îºi aratã credin!a în puterea Mântuitorului de a

face minuni de la depãrtare. Ai zis, Doamne, cã vii la mine. Nu
trebuie sã vii la mine, zi doar cu cuvântul ºi se va face sãnãtos
servitorul meu. Aºa cum eu, în ordinea materialã, pot determina
anumite lucruri, aºa ºi Tu, în ordinea spiritualã, po!i determina
anumite lucruri, prin cuvânt. Cuvântul meu e lucrãtor, ºi Cuvântul
Tãu e lucrãtor. Cuvântul meu este lucrãtor în niºte limite restrânse,
însã Tu ai Cuvânt care are putere mare. Fiind la începutul pro-
povãduirii Domnului Hristos, sutaºul din Capernaum nu putea sã ºtie
prea multe despre Domnul Hristos dar, totuºi, a avut încredin!area
aceasta, cã Domnul Hristos, prin cuvânt, poate sã facã minunea de a-l
vindeca pe servitorul lui. Dupã ce a spus cuvintele acestea, Domnul
Hristos, spune Sfântul Evanghelist Matei, “S-a minunat” (Matei 9,
10). În Sfânta Evanghelie de la Luca este scris: “S-a mirat”. E acelaºi
lucru “S-a minunat” ºi “S-a mirat”. Poate cã este mai potrivit sã
zicem “S-a minunat” pentru cã pare a spune mai mult. Când zici cã
sutaºul din Capernaum este omul de care S-a mirat Domnul Hristos,
parcã nu spui atât cât ai spune ce spune Sfântul Evanghelist Matei: cã
S-a minunat de el. ªi a zis celor care erau atunci împreunã cu El:
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“Nici în Israel n-am gãsit atâta credin"ã” (Luca 7, 9);
adicã, în Israel, la poporul ales, era de aºteptat sã se gãseascã cineva
ºi sã zicã:

“Doamne, zi numai cu cuvântul ºi se va tãmãdui servitorul
meu”,

ori credin!a aceasta nu a gãsit-o în Israel, dar a gãsit-o la unul de
neam strãin. Este scris mai departe cã a zis Domnul Hristos, ºi asta ne
dã de fapt încredin!are despre faptul cã sutaºul din Capernaum a
ajuns în împãrã!ia lui Dumnezeu:

“Mul"i de la rãsãrit ºi de la apus vor veni ºi vor sta la masã în
împãrã"ia lui Dumnezeu cu Avraam, cu Isaac ºi cu Iacov, pe
când fiii împãrã"iei vor merge în întunericul cel mai din afarã;
acolo unde este plângerea ºi scrâºnirea din"ilor” (Matei 8,
11-12).
Apoi ni se spune cã servitorul sutaºului s-a vindecat.

"ubi!i credincioºi, dacã analizãm cele scrise în Sfânta Evanghe-
lie, aflãm cã sutaºul din Capernaum a fost un om care avea

credin!ã, o credin!ã întemeiatã, o credin!ã neclintitã, o credin!ã
lucrãtoare, ºi pentru cã credin!a întotdeauna este unitã cu nãdejdea,
este sigur cã sutaºul a avut ºi nãdejde. Pentru cã cine se roagã, are
nãdejde cã i se împlineºte rugãciunea. Sfântul Ioan, care a scris
“Scara”, spune cã rugãciunea este secure împotriva deznãdãjduirii
(nimiceºte deznãdejdea) ºi este arãtarea nãdejdii. Deci, sutaºul din
Capernaum avea credin!ã, pentru cã a prezentat Domnului Hristos
situa!ia pe care o avea în vedere sub formã de rugãciune. L-a rugat pe
Domnul Hristos. Nu ni se spune cum L-a rugat, dar prezentându-ºi
situa!ia, îºi dorea vindecarea servitorului. Asta înseamnã cã avea
credin!ã lucrãtoare în rugãciune, ºi avea, în acelaºi timp, ºi nãdejde.
ªi mai avea o virtute, iubirea. În Sfânta Evanghelie de la Luca se
spune cã sutaºul din Capernaum îl iubea pe servitorul lui. E scris
expres: “era la el în cinste” (Luca 7, 2). Deci mai avea o virtute, pe
lângã credin!ã ºi nãdejde, ºi anume iubirea, iubirea fa!ã de om. Noi
nu ºtim nuan!ele iubirii sutaºului, dar ºtim cã îºi iubea servitorul, îºi
iubea sclavul ºi asta este mare lucru când ne gândim la împrejurãrile
în care el îºi manifesta iubirea fa!ã de servitorul sãu. Atunci cã sclavii
erau dispre!ui!i de stãpânii lor. Stãpânii lor puteau sã-i omoare ºi nu
dãdeau socotealã la nimeni. Or, sutaºul din Capernaum îl iubea pe
servitorul sãu care era bolnav - ºi bolnav îl iubea - ºi nu se gândea cã
nu mai poate face treabã, deci sã-l neglijeze, sã-l lase la o parte; “îl
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iubea”, spune Sfântul Evanghelist Luca. ªi mai avea sutaºul din
Capernaum încã o virtute ºi anume smerenia:

“Doamne, nu sunt vrednic sã intri în casa mea”. (Matei 8, 8)
Aceste patru virtu!i trebuie sã le aibã to!i doritorii de împãrã!ia lui
Dumnezeu: credin!ã - credin!ã lucrãtoare, o credin!ã rugãtoare (noi
mai ºtim cã credin!a trebuie sã fie ºi mãrturisitoare; în cazul sutaºului
nu ni se spune ºi despre credin!a lui mãrturisitoare, dar ni se spune de
o credin!ã întemeiatã, ºi sã ºti!i, iubi!i credincioºi, cã nu era o
credin!ã de performan!ã. ªti!i cine a avut o credin!ã de performan!ã?
Aceia care au intrat în foc în cuptorul Babilonului cu încredin!area cã
Dumnezeu îi pãzeºte ºi de foc. Deºi ºtiau cã focul arde credeau cã pe
ei n-o sã-i ardã, ºi nu i-a ars. O credin!ã de felul acesta nu au mul!i.
Dar nu credin!a aceasta o cere Domnul Hristos de la omul care vrea
sã intre în împãrã!ia lui Dumnezeu, ci credin!a sutaºului din Caper-
naum), împreunã cu smerenie, nãdejde ºi iubire. Mul!i sunt care au
credin!ã cât a avut sutaºul, mul!i sunt care au nãdejde cât a avut
sutaºul, mul!i sunt care au iubire cât a avut sutaºul. Nu au mul!i însã
iubire de performan!ã, cum spune Sfântul Isaac Sirul:

“Cel care are dragoste de oameni, chiar dacã ar fi de zeci de
ori pe zi ars pentru dragostea de oameni, tot nu înceteazã în
ceea ce priveºte dragostea de oameni”.

Sutaºul din Capernaum n-avea iubirea aceasta pe care o are în
vedere Sfântul Isaac Sirul. Deci avea o iubire obiºnuitã, iubire
lucrãtoare, în orice caz, fa!ã de servitorul sãu. ªi avea smerenie,
smerenie în sensul cã i-a adus mãrire Mântuitorului, cât ºtia el despre
Domnul Hristos. El nu ºtia cât ºtim noi, ºtia mai pu!in, dar ºtia totuºi.

Aceste patru virtu!i trebuie sã le aibã to!i creºtinii. Dar sã ºti!i cã,
dacã ne orientãm dupã cele scrise în Sfânta Evanghelie de la Luca,
mai aflãm ceva frumos despre sutaºul din Capernaum. Ceva foarte
frumos. Se spune cã bãtrânii iudeilor au zis cãtre Domnul Hristos:

“Vrednic este sã-i faci aceasta - adicã sã-i vindeci servitorul -
pentru cã iubeºte neamul nostru ºi sinagoga chiar el ne-a
zidit-o” (Luca 7, 4-5).

E ceva uimitor de frumos! Adicã, sutaºul iubeºte “neamul nostru”, îi
iubeºte pe evrei, îi iubeºte pe cei care au credin!ã în Dumnezeu, îi
iubeºte pe cei din sânul cãrora S-a arãtat Domnul Hristos:

“E vrednic sã-i faci aceasta pentru cã iubeºte neamul nos-
tru”.
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ªi n-are o iubire nelucrãtoare, “cã sinagoga chiar el a zidit-o”.
Adicã, nu s-a gândit “nu le-o zidesc, cã nu sunt de credin"a mea”, ci
cu puterea lui, cu averea lui, a zidit o sinagogã pentru evrei. Ar trebui
sã ne gândim mai mult la acest cuvânt din Sfânta Evanghelie care îl
prezintã pe sutaº, când suntem dispre!uitori de oameni, când îi
respingem, când îi împingem pentru cã nu sunt de o credin!ã cu noi.
Uite, sutaºul din Capernaum nu a fãcut aºa cum facem noi, ci a fãcut
cum a vrut Domnul Hristos, care a primit osteneala sutaºului. El l-a
primit pe sutaº; cã dacã S-a minunat de el, nu se poate sã nu-l fi
primit. Sigur l-a primit ca sã fie în împãrã!ia lui Dumnezeu. De
aceea, se spune cã mul!i de la rãsãrit ºi de la apus vor veni ºi vor sta la
masã cu Avraam, cu Isaac ºi cu Iacov în împãrã!ia cerurilor. Aceasta
o spune ca sã se atragã aten!ia cã oameni ca sutaºul din Capernaum
intrã în împãrã!ia lui Dumnezeu, deci oameni care au credin!ã,
oameni care au nãdejde, oameni care au iubire, oameni care au
smerenie ºi oameni care au îngãduin!ã ºi în!elegere fa!ã de al!ii care
nu sunt de un gând cu ei.

!e tot vorbeºte despre democra!ie, iubi!i credincioºi! ªi e firesc
sã se vorbeascã. Sã ºti!i cã sutaºul din Capernaum a fost un

democrat adevãrat. Nu a avut pe nimeni de împins, nu a avut pe
nimeni de respins, nu a avut pe nimeni de asuprit, nu a avut pe nimeni
de împins în jos, ci a fost un om cu în!elegere, un om cu dorin!a de a-i
odihni pe oameni, de a-i ajuta pe oameni. Aºa trebuie sã fie omul de
care se minuneazã Domnul Hristos. Dacã suntem ºi noi ca sutaºul din
Capernaum ºi de noi se minuneazã Domnul Hristos. Noi, însã,
trebuie sã recunoaºtem cã, deºi credin!a sutaºului nu este cea mai
mare credin!ã cu putin!ã, totuºi n-avem nici credin!a sutaºului. Cu
noi se aseamãnã mai mult, trebuie sã recunoaºtem, sau noi ne
asemãnãm mai mult, cu tatãl fiului care era lunatic, care zicea cãtre
Domnul Hristos, dupã ce a avut o înfrângere (citi!i în Sfânta Evan-
ghelie de la Marcu, capitolul nouã), dupã ce l-a dus pe fiul sãu la
apostoli, care nu l-au putut ajuta. Apoi s-a dus ºi la Domnul Hristos,
sperând cã Domnul Hristos îl ajutã mai mult decât ucenicii sãi, ºi a
zis:

“De po"i ceva, ajutã-ne nouã, fie-!i milã de noi” (Marcu 9,
22),

adicã: “Nu sunt sigur cã po"i, s-ar putea sã po"i, s-ar putea sã nu
po"i, dar dacã po"i totuºi, ajutã-ne, fie-!i milã de noi”. ªi Domnul
Hristos i-a zis:

10 Arhimandrit Teofil Pãrãian

“Dacã po"i crede, toate sunt cu putin"ã pentru cel credin-
cios”. (Marcu 9, 23)

ªi omul a zis cu lacrimi:

“Cred, Doamne - ºi a adãugat -, ajutã necredin"ei mele”.
(Marcu 9, 24)

Deci ºi cred ºi nu cred. Cred, pentru cã am venit cu credin!ã, nu cred
pentru cã credin!a mea este amenin!atã de îndoialã, este amestecatã
cu îndoialã. Cred, pentru cã Te rog. ªtiu sigur cã, dacã ar fi vorba sã
mã aju!i pentru credin!a câtã o am, nu m-ai ajuta, dar, Te rog, ajutã
necredin!ei mele. Împlineºte dorin!ele credin!ei mele, fã-mã credin-
cios, dã-mi atâta credin!ã câtã ar trebui sã o am. ªi nu ni se spune în
Sfânta Evanghelie cã Domnul Hristos a zis:

“Dacã n-ai credin"ã cât trebuie pentru asta, nu te ajut”,

ci l-a vindecat pe fiul lui cu câtã credin!ã a avut tatãl; cu credin!a aºa
împu!inatã, cu credin!a ºtirbitã, cu credin!a umbritã, totuºi l-a ajutat
pe tatãl, vindecându-i fiul, l-a ajutat pe fiul, bucurându-l pe tatã. ªi sã
ºti!i cã pentru noi este o mare bucurie, cã existã aºa ceva în Sfânta
Evanghelie, pentru cã avem nãdejde ºi noi, noi aceºtia oscilan!i în ale
credin!ei, noi aceºtia cu împu!inarea credin!ei, avem nãdejde. La fel,
când auzim de Iair, care, dacã a aflat cã fiica lui a murit, fiind sfãtuit
de unii sã nu-L mai osteneascã pe Învã!ãtorul, a început sã se clatine
în credin!ã, ºi Domnul Hristos i-a zis:

“Crede numai ºi se va mântui!” (Luca 8, 50).
Deci, i-a trebuit un sprijin pentru credin!a lui. Iatã cã i-a ajutat

Domnul Hristos ºi pe oameni cu care ne asemãnãm noi. Însã, trebuie
mãcar atâta credin!ã sã avem, câtã a avut sutaºul din Capernaum. ªi
noi avem credin!ã, iubi!i credincioºi! Iatã, suntem la bisericã, am stat
atâta la rugãciune, ne-am rugat. Chiar dacã ne-a fost mintea îm-
prãºtiatã, totuºi am stãruit în bisericã, totuºi am avut nãdejde la mila
lui Dumnezeu, ºi avem nãdejde la mila lui Dumnezeu. Avem atâta
credin!ã câtã ne trebuie ca sã fim în bisericã, sã fim aici în rosturile
acestea. Gândi!i-vã cã sunt atâ!ia care nu ar putea rezista la o astfel de
slujbã, nu ar putea sta atâta timp în bisericã, sunt atâ!ia care nu au
credin!a pe care o avem noi. Deci, avem credin!ã. Interesant ar fi de
ºtiut pentru fiecare dintre noi, nu unii despre al!ii, dacã avem credin!a
sutaºului din Capernaum, dacã avem nãdejdea sutaºului din Caper-
naum, dacã avem iubirea sutaºului din Capernaum, dacã avem în!e-
legerea fa!ã de al!ii, cum a avut sutaºul din Capernaum, dacã avem
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nume bun, ca sã poatã spune cineva cã suntem vrednici de a fi ajuta!i
de Dumnezeu, cum a fost ajutat sutaºul din Capernaum.

#rate bun, ºi am putea spune geamãn, sorã, de fapt, cu sutaºul
din Capernaum este femeia cananeancã. O femeie din Si-

ros-Fenicia cu care s-a întâlnit Domnul Hristos, când a mers prin
pãr!ile Tirului ºi ale Sidonului. Este scris despre aceasta în Sfânta
Evanghelie de la Matei, în capitolul cincisprezece ºi în Sfânta Evan-
ghelie de la Marcu, în capitolul ºapte. Sunt douã relatãri despre
femeia cananeancã. În amândouã relatãrile se spune cã femeia avea o
fiicã demonizatã - ºi nu o slujnicã, ci o fiicã demonizatã - ºi s-a dus la
Domnul Hristos cu rugãmintea sã-i vindece fiica. Nu se ºtie dacã
femeia cananeancã s-a gândit dacã trebuie sau nu trebuie sã meargã
Domnul Hristos în casa ei, ci a spus doar:

“Miluieºte-mã, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rãu
chinuitã de un diavol!” (Matei 15, 22), de un demon, de un
drac, pentru cã sunt cuvinte asemãnãtoare, sunt cuvinte care
exprimã acelaºi lucru, în termeni diferi!i, care exprimã pe
vrãjmaºul mântuirii, pe împotrivitorul, pe satana, pe cel rãu,
pe ispititorul, pe balaurul cel mare: “este rãu chinuitã de un
diavol”, este rãu chinuitã de un demon.

ªi Domnul Hristos nu i-a rãspuns nici un cuvânt. Femeia nu s-a lãsat.
A început sã strige. Domnul Hristos a trecut. Ea, în urma lor, în urma
Mântuitorului ºi a ucenicilor, a stãruit ºi a strigat în continuare. Aici
îmi aduc aminte de altcineva care striga ºi-l opreau oamenii, zicân-
du-i sã tacã. În Sfânta Evanghelie de la Marcu, în legãturã cu
vindecarea unui orb la Ierihon, se spune cã, trecând oameni, mul-
!ime, el a auzit ºi a întrebat: “Ce este?”, ºi dacã a aflat cã trece Iisus
din Nazaret, a început sã strige:

“Iisuse, Fiul lui David, miluieºte-mã!”. (Marcu 10, 47)
Oamenii îl opreau sã strige, el însã striga tot mai tare, tot mai tare, ºi
atunci Domnul Hristos a poruncit sã-l aducã la El. Oamenii care au
mers la el ca sã-l aducã la Domnul Hristos au zis:

“Ai încredere, scoalã-te, te cheamã!” (Marcu 10, 49)

este un cuvânt care ar putea fi pus ca motto pentru întreaga Evan-
ghelie:

“Ai încredere, scoalã-te, te cheamã!”

La femeia cananeancã au intervenit ucenicii Mântuitorului ºi au zis
cãtre Domnul Hristos:
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“Dã-i drumul, cã strigã în urma noastrã”, (Matei 15, 23)
uite, ne deranjeazã, n-are rost sã ne expunem la o treabã ca aceasta, sã
strige cineva dupã noi. ªi-atunci Domnul Hristos le-a spus:

“Nu sunt trimis decât cãtre oile cele pierdute ale casei lui
Israel”. (Matei 15, 24)

Femeia s-a apropiat de Domnul Hristos - nu se ºtie dacã a auzit sau
nu a auzit rãspunsul Domnului Hristos -, s-a închinat Domnului
Hristos ºi a zis:

“Doamne ajutã-mã.” (Matei 15, 25)
Iatã, aceasta poate fi cea mai scurtã rugãciune:

“Doamne ajutã-mã!”

E mai scurtã decât:

“Miluieºte-mã, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rãu
chinuitã de un diavol.” (Matei 15, 22)

ªi Domnul Hristos i-a zis ca rãspuns la acest “Doamne, ajutã-mã!”
cã nu este bine sã iei pâinea copiilor ºi sã o arunci câinilor. ªi atunci
femeia s-a gândit ºi deodatã a dat un rãspuns pe care Domnul Hristos
l-a primit foarte bine. Sigur îl ºtia, ºi sigur cã de aceea a fãcut
Domnul Hristos câte a fãcut, ca sã poatã fi scoasã în eviden!ã
credin!a femeii. Ea a zis:

“Doamne, dar ºi câinii mãnâncã din fãrâmiturile care cad de
la masa stãpânilor”. (Matei 15, 27)

Cu alte cuvinte, nu cer pâinea copiilor, cer fãrâmiturile care cad -
oricum cad -, numai fãrâmituri îmi trebuie, nu-mi trebuie pâinea
copiilor. Atunci, Domnul Hristos i-a spus:

“O, femeie, mare este credin"a ta, fie "ie precum voieºti!”.
(Matei 15, 28)

ªi se spune în Sfânta Evanghelie cã în clipa aceea fiica ei s-a fãcut
sãnãtoasã, iar Sfântul Evanghelist Marcu spune cã a gãsit-o acasã
dormind ºi demonul ieºise din ea (Marcu 7, 30).

"atã, iubi!i credincioºi, niºte lucruri care nu sunt lucruri de
performan!ã, ci sunt lucruri de început, sunt lucrurile înce-

pãtorului, care pot fi depãºite, pot duce la mai mult, dar, deocamdatã,
cu acestea se începe: cu stãruin!a în credin!ã, cu stãruin!a în rugã-
ciune, cu stãruin!a pe lângã Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În
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legãturã cu acestea, am mai putea aduce un cuvânt din Sfânta
Evanghelie de la Luca, din capitolul ºaptesprezece, unde se spune cã
a zis Domnul Hristos cãtre ucenicii sãi:

“De-"i va greºi fratele tãu, ceartã-l, ºi dacã se va întoarce,
iartã-l. ªi chiar de-"i va greºi de ºapte ori într-o zi ºi de ºapte
ori se va întoarce zicând: “Rãu îmi pare!”, tu sã-l ier"i”
(Luca 17, 3-4).

ªi atunci ucenicii au zis cãtre Domnul Hristos:

“Dã-ne mai multã credin"ã!” (Luca 17, 5).
Aveau credin!ã ucenicii câtã le-a trebuit sã meargã împreunã cu
Domnul Hristos ºi sã-I asculte cuvântul. Aveau credin!ã câtã le-a
trebuit sã primeascã darul de a face minuni. Aveau atâta credin!ã câtã
le-a trebuit sã facã minuni ei înºiºi, ºi, totuºi, când le-a cerut Domnul
Hristos aceasta, sã ierte de ºapte ori într-o zi pe cel ce greºeºte (de
ºapte ori de fapt nu se în!elege de ºapte ori ca numãr ºapte, ci de câte
ori e nevoie), ei au zis:

“Dã-ne mai multã credin"ã!”,

adicã:

“Cu credin"a câtã o avem nu putem face ceea ce ceri Tu acum
de la noi, sã iertãm de atâtea ori pe cel care ne greºeºte ºi se
întoarce, bineîn"eles, dupã ce l-am certat noi”.

Deci, iubi!i credincioºi, este important sã avem în vedere credin!a
sutaºului, nãdejdea sutaºului, iubirea sutaºului, smerenia sutaºului,
considera!ia sutaºului fa!ã de oamenii care nu sunt de o credin!ã cu el
ºi care au totuºi trebuin!ã de ajutorul lui. Toate acestea sã le avem în
vedere, ca sã putem fi ºi noi cu Avraam, cu Isaac ºi cu Iacov în
împãrã!ia lui Dumnezeu, sã fim ºi noi oameni de care s-ar putea
minuna Domnul nostru Iisus Hristos. Sã stãruim ca femeia cana-
neancã, sã nu ne lãsãm clinti!i în credin!a noastrã, chiar ºi atunci când
vedem cã sunt niºte împotriviri, sã stãruim, sã cerem de la Domnul
Hristos, dacã n-avem credin!a sutaºului ºi credin!a cananeencei, sã
cerem de la Domnul Hristos sã ne înmul!eascã El credin!a, ºi sã
zicem:

“Dã-ne mai multã credin"ã!”.

ªi Domnul Hristos care vrea sã avem mai multã credin!ã, sigur ne dã.
Gândi!i-vã la împrejurarea aceea pe care o gãsim tot în Sfânta
Evanghelie de la Luca, în capitolul douãzeci ºi doi, în legãturã cu
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Cina cea de Tainã. Se spune cã a zis Domnul Hristos cãtre Sfântul
Apostol Petru:

“Simone, Simone, iatã satana v-a cerut pe voi sã vã cearnã ca
pe grâu; iar Eu M-am rugat pentru tine ca sã nu piarã
credin"a ta ºi tu, întorcându-te, oarecând, întãreºte pe fra"ii
tãi” (Luca 22, 31-32).

Deci, Domnul Hristos vrea sã ne dea credin!ã, cum i-a dat Sfântului
Apostol Petru:

“M-am rugat pentru tine ca sã nu piarã credin"a ta ºi tu
întorcându-te, oarecând, întãreºte pe fra"ii tãi”.

Bineîn!eles cã Domnul Hristos a avut în vedere lepãdãrile lui
Petru, care de fapt au fost numai de-o clipã, n-au fost lepãdãri cu
stãruin!ã, nu l-au caracterizat lepãdãrile, ci l-a caracterizat întoar-
cerea ºi dorin!a sã fie cu Domnul Hristos. Deci

“Tu întorcându-te, oarecând, întãreºte pe fra"ii tãi”.

În explicarea pildei cu semãnãtorul, Domnul Hristos spune cã sã-
mân!a aruncatã pe pãmânt bãtãtorit reprezintã pe aceia care nu au
aderen!ã la cuvântul lui Dumnezeu cãci:

“Vine satana ºi ia cuvântul din inima lor ca nu cumva,
crezând, sã se mântuiascã”(Luca 8, 12).

Adicã, lupta diavolului cea mai mare este sã împrãºtie credin!a, sã
nimiceascã credin!a, sã împu!ineze credin!a, fiindcã ºtie cã omul
credincios e angajat pentru Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel vor-
beºte despre credin!a lucrãtoare prin iubire (Galateni 5, 6).

Deci, iubi!i credincioºi, sã rãmânem cu gândurile acestea, pentru
cealaltã vreme a vie!ii noastre, ºi sã le folosim pentru binele nostru ºi
ca sã putem fi ºi noi între cei care au primire la Dumnezeu. Poate va
rândui Dumnezeu sã avem ºi o credin!ã mare ca sã zicã ºi cãtre noi
Domnul Hristos: “Mare este credin!a ta”. Poate o sã avem ºi noi o
credin!ã neclintitã, ca sã se minuneze Domnul Hristos de credin!a
care lucreazã celelalte virtu!i. Poate va rândui bunul Dumnezeu sã
avem o credin!ã întemeiatã, neclintitã, cum e scris în Filocalie la
Sfântul Marcu Ascetul, unde se spune:

“Credin"a neclintitã este un turn întãrit, ºi Hristos se face
toate celui ce crede”.

Sfântul Apostol Pavel vorbeºte despre credin!a care Îl aduce pe
Domnul Hristos în inimã ºi zice:
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“Hristos sã se sãlãºluiascã, prin credin"ã, în inimile voastre”
(Efes. 3, 17).
ªi, dacã Îl avem pe Hristos, avem tot ce ne trebuie ºi altceva nu ne

mai trebuie, pentru cã Hristos se face toate celui ce crede. Nu ne mai
trebuie distrac!ii, nu ne mai trebuie lucruri minore, nu ne mai trebuie
lucruri care sã ne ocupe sufletul, pentru cã îl ocupã Hristos ºi prin
Hristos avem tot ceea ce ne trebuie pentru a ne sim!i bine, pentru a fi
liniºti!i, pentru a fi bucuroºi, iar noi, din partea noastrã, sã facem ceea
ce ºtim, sau ceea ce putem, ºtiind cã Domnul Hristos vrea cu fiecare
dintre noi sã aibã credin!a care duce la mântuire. Nu trebuie sã fie
cineva sutaº, adicã ofi!er, ca sã aibã credin!a sutaºului. Nu trebuie sã
fie cineva din Siro-Fenicia ca sã aibã credin!a cananeencei. Impor-
tant este sã fim oameni doritori de bine, slujitori ai lui Dumnezeu,
pentru cã credin!a este ca ºi cultura: creºte dacã faci faptele credin!ei.
Iar dacã nu faci faptele credin!ei pierzi ºi pu!ina credin!ã pe care o ai.
Iar dacã nu te !ii de culturã, nu po!i avea culturã. Dacã faci fapte care
nu te duc la culturã, ci te îndepãrteazã de culturã, î!i scade cultura.
Aºa este ºi cu credin!a. Dacã nu mergi la bisericã, atunci când trebuie
sã mergi la bisericã, faci o faptã împotriva credin!ei; dacã nu posteºti,
atunci când trebuie sã posteºti, faci o faptã împotriva credin!ei; dacã
nu te rogi, atunci când trebuie sã te rogi, faci o faptã împotriva
credin!ei. ªi degeaba zici:

“Dã-ne mai multã credin"ã!”

Trebuie sã faci ºi fapte care sã te apropie de Dumnezeu. Aºa a
fãcut Sfântul Apostol Toma, atunci când nu a fost cu apostolii ºi nu
l-a vãzut pe Domnul Hristos, ci l-a vãzut când a fost cu apostolii. El
nu s-a depãrtat de apostoli, chiar dacã n-avea credin!a apostolilor. În
Pateric se spune:

“Apropie-te de omul care se teme de Dumnezeu ºi te vei teme
ºi tu de Dumnezeu”.

Deci, trãind în apropiere de oameni credincioºi, te po!i întãri ºi tu în
credin!ã, iar depãrtându-te de cele ale credin!ei, î!i scade credin!a.

Dumnezeu sã ne ajute sã avem credin!a sutaºului ºi a femeii
cananeence. Dumnezeu sã ne ajute ca ºi credin!a noastrã sã fie
lucrãtoare în iubire ºi sã alcãtuiascã fãptura cea nouã, pentru cã în
Epistola cãtre Galateni ºi în Epistola a doua cãtre Corinteni, Sfântul
Apostol Pavel spune cã:
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“În Hristos nu pre"uieºte nici tãierea împrejur, nici netãierea,
ci fãptura cea nouã”(Gal. 5, 6; 2 Cor. 5, 17), adicã o alcãtuire
a omului întemeiatã pe credin!ã.

Dumnezeu sã ne ajute!
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