“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu
el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20)
Numărul 100 (2016), Duminica a 17-a după Rusalii
(a Cananeencei)

Evanghelia: Matei 15, 21-28*

Î

n vremea aceea Iisus a plecat în părţile Tirului şi ale Sidonului. Şi iată,
ieşind o femeie canaaneeancă din hotarele acelea, striga, zicând:
„Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David!, fiica mea este rău chinuită de demon“. El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt. Şi apropiindu-se ucenicii Săi, Îl rugau, zicând: „Elibereaz-o, că strigă în urma noastră“. Iar El, răspunzând, a zis:
„Nu sunt trimis decât la oile cele pierdute ale casei lui Israel“. Iar ea, venind,
I se închina, zicând: „Doamne, ajută-mă!“ El însă, răspunzând, i-a zis: „Nu
este bine să iei pâinea copiilor şi s'o arunci câinilor“. Iar ea a zis: „Da,
Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor
lor“. Atunci răspunzând Iisus, i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie
precum voieşti!“ Şi s'a tămăduit fiica ei din ceasul acela.

Examenul credinţei: smerenie, perseverenţă şi inteligenţă
Pr. Nicolae Steinhardt
Etapele teribilului examen căruia Domnul o supune pe femeia hananeancă din ţinutul Tirului şi al Sidonului se enumera precum urmează:
Prima - neluarea în seamă, ignorarea: ea îi ţine calea, topită de nefericire, strigă şi-L
imploră; El însă nu-i răspunde nici un cuvânt (Matei 15, 23). O nesocoteşte, o dispreţuieşte, ba se poate spune că o şi batjocoreşte, căci ce jignire e mai cruntă decât
a vorbi cuiva şi a nu primi răspuns, nici măcar adresându-ţi-se un cuvânt de supărare
ori facându-ţi-se o dojană? Tăcerea aceasta, de gheaţă şi depărtări, e mai rea decât
sudalma şi ustură mai cumplit decât insulta.
A doua - respingerea intervenţiei mult iubiţilor Săi ucenici: Apostolii Domnului, uce
-nicii, credincioşii, apropiaţii Săi, aceia pe care-i asigură că lor li s-a dat să cunoască
tainele Împărăţiei Cerurilor (Matei 15, 11), (…) intervin în zadar pentru hananeancă.
*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu
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Ei se roagă, iar Domnul nu-i ascultă, deşi altădată grăise cu a Sa gură: “Pe cel care
vine la Mine nu-l voi scoate afară (Ioan 6, 37). Intervenţia bătrânilor lui Israel în sprijinul sutaşului roman este luată în considerare (Luca 7, 4-5), dar a ucenicilor pentru
hananeancă nu.

A treia - declinarea de competenţă: cuvintele: “Nu sunt trimis decât către oile pierdute ale casei lui Israel” (de altfel contrazise de “Mai am şi alte oi care nu sunt din
staulul acesta”) (Ioan 10, 16) constituie ceea ce în limbaj juridic se numeşte declinare
de competenţă şi totodată singurul caz din tot cuprinsul evangheliilor unde Domnul
Se arată procedurist. El care a pus duhul deasupra literei, El care a proclamat
şubrezenia formelor şi le-a defăimat cu putere, (…) El – de data aceasta - hananeencei îi opune o excepţie strict procedurală şi de formă: cazul tău nu intra în
atribuţiile Mele. (…) E în acest legalism, în această interpretare literală a legii, în
uscăciunea şi asprimea acestui răspuns procedurist ceva nu numai cu totul lipsit de
seamăn în referatul evenghelic, dar şi cu desăvârşire contrar duhului hristic şi reacţiei
constante a Domnului în prezenţa relaţiei dintre formă şi fond.
A patra - insulta, jignirea, ocara: după ce – cu vorbe ca de gheaţă – şi-a declinat
competenţa, Iisus trece la insulte directe, la ofense grele şi la cinica zeflemisire. El
Care stabilise că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă şi cine va
purta fratelui său râcă vrednic va fi de judecata sinedriului, iar cine-i va zice nebunule
vrednic va fi de gheena focului (Matei 5, 22), El o apostrofează pe hananeancă şi-i
azvârle proverbul cu pâinea ce nu se cuvine a fi dată câinilor. Altfel spus facându-i pe
solicitantă şi pe ai săi câini, iar pe ea personal – consecvent celei mai elementare
logici – o defineşte căţea.
Atât de singular şi disonant şi uimitor e acest episod în viaţa pământească a
Mântuitorului, atât de ciudată scena (în total contrast cu spiritul evanghelic), încât nu
le putem înţelege şi interpreta decât ca reprezentând etapele unui examen, unei
probe, unei încercări. Nu Domnul milei care n-a venit să judece lumea, ci s-o mântuiască (Ioan 12, 47) îi vorbeşte hananeencei, ci săvârşitorul unei experienţe de punere la încercare a unei credinţe şi a unui caracter. Iar candidata, cum dovedeşte că a
trecut proba, prin ce-şi câştigă excepţionalele calificative şi premiul ce i se acordă?
Prin credinţă: ea, păgâna, străina, vine cu deplină încredere la Hristos şi nici o clipă –
în toată vremea crescândelor greutăţi ale examenului – nu se îndoieşte, nu se
supără, nu cedează ispitei de a renunţa să mai ceară imboldului de a se îndepărta şi a
-şi căuta de treabă, nu manifestă o cât de mică slăbiciune.
Prin dezinteresare: nu cere pentru ea, cere pentru fiica ei.
Prin curaj: curajul de-a revendica, acolo pe pământ cananean, ajutorul unui iudeu.
Apoi curajul de a rezista afronturilor, insultelor ce i se aduc în public. În sfârşit curajul
(ori îndrăzneala) nu numai de a cere ci şi de a striga.
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Prin siguranţă: hananeancă perseverează, nu se dă bătută, pare a cunoaşte parabola
judecătorului nedrept (ba şi mai mult: a şti că judecătorul acesta nu-i nedrept ci numai exigent. Ne este poate îngăduit a presupune că hananeancă a intuit sfântul “joc”
al Domnului).

Prin bunăcuviinţă, impecabilă politeţe şi nedezminţită eleganţă: nu-i luată în
seamă, e respinsă, e alungată, e bruftuită, e insultată, e făcută de râs şi ocară – şi-şi
păstrează totuşi, neîntrerupt calmul, nu încetează a se purta şi a răspunde cu cea
mai desăvârşită cuviinţă. I se închină Domnului, I se aruncă la picioarele Lui (Marcu
7, 25), zice: Doamne ajută-mă, iar invocării dispreţuitorului, atrocelui, nemilosului
proverb cu pâinea rezervată copiilor şi tăgăduită câinilor ce replică Îi dă? Îl neagă
cumva ori protestează, ori Îi denunţă cruzimea, ori Îl discută, (cum ar fi putut prea
bine – chiar în limitele politeţei – face?) Nu, câtuşi de puţin. Îl confirmă; zice: “Da,
Doamne”.
Prin smerenie: încuviinţând afirmaţia Domnului “Da, Doamne”, hananeanca dă
dovadă şi de mare smerenie, deoarece se recunoaşte a fi nu mai puţin nevrednică
de mila Sa decât un biet animal (socotit de popoarele orientale ca spurcat).
Prin inteligenţă: printr-o mare şi iscusită inteligenţă şi un răspuns pe cât de
neaşteptat pe atât de extraordinar şi de abil şi care pe Domnul – iubitor de vorbire
mintoasă – trebuie să-L fi încântat. (…) De aceea şi trece examenul cu brio şi ia o
notă peste calificarea maximă. (…) Nimănui altcuiva nu-i spune Domnul “mare este
credinţa ta”. Şi tot nimeni nu se învredniceşte de cinstitoarea, aleasa, suprema învoire: “Fie ţie după cum voieşti”. Nu (ca celorlalţi) “după credinţa ta”, ci “după cum
voieşti”. (…) Bine este a deduce din pilda aceasta că dintre însuşirile plăcute Domnului I-au starnit bucuria şi admiraţia: credinţa, dezinteresarea, curajul, stăruinţa,
bunacuviinţă, smerenia şi inteligenţa. Credinţa, dezinteresarea, stăruinţa, smerenia
le ştim îndeobşte ca necesare şi binevenite. Dar cazul hananeencei ne arată şi
dovedeşte că tot atât de puternice şi de preţioase sunt calităţile mai puţin accentuate de comentatori: curajul, politeţea, inteligenţa. Domnul iubeşte pe credincioşi, pe
altruişti, pe stăruitori. Şi nu mai puţin pe curajoşi, pe cuviincioşi, pe inteligenţi. Frica,
obrăznicia şi prostia nu-s plăcute lui Hristos. Hananeanca, lipsită de aceste urâte
însuşiri – ne-o spune desluşit osebitul ei succes la excepţionalul examen - semnifică
biruinţa unor virtuţi creştine de noi nu îndeajuns proslăvite.
Fie ca răspunsul pe care-l vom da la sfârşitul mai lungului examen ce este viaţa
fiecăruia dintre noi, să ne învrednicească şi El, desigur, nu de menţiunea “magna
cum laude” obţinută de femeia hananeanca, însă măcar de nota de trecere sau
poate chiar, din mila Judecătorului, de notă bună!
Sursa: Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Editura Mănăstirii Rohia, 2006

Pagina 4

GLASUL DOMNULUI

Vitamine duhovniceşti
Vinovăția pe procente
Trebuie să învăţăm să ne vedem propria greşeală, când ajungem la vreo
neînţelegere, de pildă. Îmi amintesc că o pereche a venit la Părintele Sofronie – erau
certaţi – şi era limpede că unul era mai vinovat decât celălalt. Şi Părintele Sofronie a
întrebat-o pe soţie: “Cât la sută crezi că eşti de vină?” A răspuns: “Doar cinci la sută.
Dar soţul meu este nouăzeci şi cinci la sută vinovat”. Şi Părintele Sofronie i-a zis:
“Atunci îndreaptă acel cinci la sută şi să vedem dacă celelalte nouăzeci şi cinci la
sută mai rămân!” Aceasta este ceea ce face adesea ca slujirea duhovnicului să fie o
sarcină grea, primită cu nerecunoştinţă de cei care se spovedesc: iarăşi şi iarăşi
trebuie să arate aspectele negative, greşeala cuiva. Să aducă acea persoană la
înţelegerea greşelii, aşa încât să poată să ia vina asupra sa. Pentru că numai atunci
are loc vindecarea. Până nu luăm vina asupra noastră, nu vom afla odihnă, precum
spun monahii veacului al patrulea.
Sursa: Arhimandritul Zaharia Zaharou, Lărgiţi şi voi inimile voastre!, Editura
Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, p. 292

Să te întrebi neîncetat: “Este Duhul Sfânt cu mine?"
Cât aş dori, bucuria mea, ca tu să afli acest izvor de har şi să te întrebi neîncetat:
“Este Duhul Sfânt cu mine?". Dacă este, slăvit să fie Domnul! Nu trebuie să fiu
neliniştit, chiar dacă judecata cea din urmă ar fi mâine, eu sunt gata. Căci scris este:
“în ce stare te voi găsi, în aceea te voi judeca". Dacă însă n-ai certitudinea că eşti în
Duhul Sfânt, trebuie să afli pricina pentru care te-a părăsit şi să-L cauţi fără răgaz
până ce-L vei găsi din nou, pe El şi harul Său. Trebuie urmăriţi vrăjmaşii care ne
împiedică de a merge înspre El până la înfrângerea lor definitivă. Proorocul David a
zis: “Urmări-voi pe vrăjmaşii mei şi-i voi prinde pe dânşii şi nu mă voi întoarce până
ce se vor sfârşi. Îi voi zdrobi pe ei şi nu vor putea să stea, cădea-vor sub picioarele
mele”(Psalmul 17, 41-42). Aşa trebuie să fie. Neguţătoriţi cu virtuţile. Împărţiţi
darurile harului celor ce le cer, călăuzindu-vă după următorul exemplu: o lumânare
aprinsă nu îşi pierde din lumină dacă din ea se aprinde alta. Dacă aceasta este
proprietatea focului pământesc, ce să zicem de focul harului Sfântului Duh? Bogăţia
pământească împărţită se împuţinează. Bogăţia cerească a harului se înmulţeşte la
cel ce o împarte. A spus lucrul acesta Însuşi Domnul în convorbirea cu samarineanca:
“Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi; dar cel care va bea din apa pe care i-o
voi da Eu nu va înseta în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă
care curge spre viaţă veşnică” (Ioan 4, 13-14).
Sursa: Sfântul Serafim de Sarov, Scopul vieții creștine, Editura Egumenița, pp. 30-32

