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Har, indurare si pace voua in Numele Tatalui si al + Fiului si al Sfantului 

Duh. Amin. 

 

Prea iubitilor,  

 

Textul predicii distribuit duminicii acesteia este lectura din Evanghelie. 

Ascultati va rog Sfanta Evanghelie dupa Sfantul Marcu, capitolul sapte, 

versetele 31-37 inca o data in cadrul temei … 

  

…“ ‘Efata!’ adica ‘Deschide-te!’” 

 

“Si iar, parasind tinutul Tirului, a mers prin Sidon catre Marea Galileei 

prin mijlocul tinutului Decapole. Si I-au adus un om care era surd si avea o 

impiedicare la vorbire, si L-au rugat sa-Si puna mana pe el. Luandu-l la o 

parte, departe de multime, i-a pus degetele in urechi si a scuipat si i-a atins 

limba. Uitandu-Se in sus catre cer, El a oftat si i-a spus ‘Efata!’ adica 

‘Deschide-te!’ Si de indata i s-au deschis urechile si i s-a dezlegat limba si a 

vorbit corect. Si El le-a poruncit sa nu mai spuna nimanui; dar cu cat le 

poruncea El, cu atat mai mult dadeau  ei vestea. Si ei erau uimiti peste 

masura, zicand, ‘A facut toate lucrurile bine; El ii face pe surzi sa auda si 

pe muti sa vorbeasca.’” 

 

Pana aici Cuvantul DOMNULUI Dumnezeul nostru. 

 

Dragi copii botezati ai lui Dumnezeu, 

 

Daca va astupati urechile si incercati sa auziti ce spune cineva, puteti avea o 

idee foarte vaga cu privire la un aspect al vietii prin care trecea omul surd si 

mut – de a privi pe cineva vorbind si de a nu putea intelege. Acest om 

vrednic de plans traia intr-o lume a tacerii iar acesta este un loc groaznic, 

teribil, mortal in care sa traiesti. Acest suflet sarman nu era in stare sa auda 

nechezatul calului si nu se putea minuna de cantecul de dimineata al 

turturelei. Omul surd nu a auzit niciodata intonatiile sau cuvintele unui 



psalm cantat, nici bataia strasnica a tobei, nici cuvintele rostite de mama sa, 

“Te iubesc si tot asa te iubeste si Domnul, orice ar fi.” El nu putea sa auda 

vocea tatalui sau cand se ruga la masa, sau sa auda plansul unui copil in 

noapte. Daca s-ar fi dus la sinagoga, ar fi putut doar sa priveasca un om dand 

din gura niste cuvinte. Care era intelesul acestor cuvinte pe care omul lui 

Dumnezeu le citea si le proclama? Era un mesaj pentru el … pentru omul 

surd? Daca comunicarea ii era destinata lui, daca era o aplicatie pentru acest 

om, daca era o veste buna pentru acest om, toate acestea au intrat in urechi 

surde. 

 

Dragi prieteni, situatia acestui om era inca si mai jalnica. Omul avea o 

impiedicare la vorbire. Nu putea vorbi cu prietenii sai, sa spuna unui doctor 

ce simptome are, nu putea da un sfat intr-o problema a unui adolescent, sa 

strige de bucurie la nasterea unei fetite, si sa ia parte cand parohia mare 

canta “O vino, o vino, Emanuil si rascumpara Israelul captic.” Cu urechi 

surde si cu limba muta, acest om din vecinatatea Marii Galileei traia intr-o 

planeta a tacerii. O prapastie mare il separa pe el de altii din acesta lume. O, 

erau acei care aveau grija de omul surd si mut, dar ei nu puteau sa-i deschida 

urechile sau sa-i dezlege limba. Asta este ceva ce numai Dumnezeu poate  

face. 

 

In relatie cu Dumnezeu, exact asa suntem si noi cand venim in acesta lume. 

Incepand din clipa in care am fost conceputi, suntem pacatosi din fire si 

dusmani ai lui Dumnezeu. Nu suntem in stare sa auzim Cuvantul Lui de 

Viata de unii singuri si nimeni nu este capabil de a rosti ceva placut 

DOMNULUI Dumnezeu Atotputernic. Cei surzi spiritual nu Il aud pe 

Dumnezeu si nu numai ca nu sunt capabili de a-L auzi, dar vor sa-si astupe 

urechile. Cei muti spiritual nu au nimic de spus lui Dumnezeu si astfel Il 

ignora pe El si Cuvantul Lui. 

 

Acestea doua, surzenia spirituala si mutenia spirituala, se combina intr-un 

duet teribil, profan al tacerii. Cel care nu asculta invocatia harului botezului 

nu poate sa cante “Amin”-ul. Persoana care nu are nici o  marturisire a 

pacatelor nu aude nici o Absolvire iertatoare de la Domnul. Cel care isi 

inchide urechile pentru Introit (Introit = cuvintele de introducere) nu se 

uneste cu parohia in marturisirea Crezului Nicean. Copilul care respinge 

auzirea  Cuvantului citit de cititorul chemat, nu canta “Aleluia” in asteptarea 

Evangheliei. Femeia ale carei urechi sunt inchise pentru predicarea 

Cuvantului are si o rugaciune inabusita. Nu exista Binecuvantare pentru 

barbatul care n-a auzit niciodata de Agnus Dei (Agnus Dei = o invocatie care 



incepe cu “O Mielul lui Dumnezeu, spusa sau cantata in serviciul de 

impartasanie) … de Isus, de Mielul lui Dumnezeu care ridica pacatul lumii. 

Un asemenea barbat, o asemenea femeie, un asemenea copil are nevoie sa 

auda Cuvantul lui Dumnezeu … sa aiba urechile deschise si limba dezlegata. 

Asta numai Dumnezeu poate s-o faca. 
 

In aceasta lume tacuta vine Isus, Fiul Intrupat al lui Dumnezeu. Parasind 

tinutul Tirului si al Sidonului, a venit prin mijlocul tinutului Decapole catre 

Marea Galileei. I se aduce un om care este surd si are o impiedicare la 

vorbire. Isus il ia deoparte. I-a pus degetele in urechi si a scuipat si i-a atins 

limba. Apoi, uitandu-Se in sus catre cer, El a oftat si i-a spus “Efata!” adica 

“Deschide-te.” De indata i s-au deschis urechile si i s-a dezlegat 

impiedicarea limbii si a vorbit limpede. Aceasta numai Dumnezeu poate s-o 

faca. 

 

Primul cuvant pe care omul l-a auzit vreodata a fost Cuvantul Vestii Bune de 

la Isus. “Efata, adica deschide-te.” Acest om a cunoscut o lume cu totul noua 

datorita Cuvantului rostit de Creatorul universului. Putea acum sa asculte 

citirea Psalmului 23, s-o auda pe draga lui spunand “Te iubesc”, sa asculte 

ploaia, sa auda mareata “Shema” – “Asculta, Israele: DOMNUL Dumnezeul 

nostru; DOMNUL este Unul” (Deuteronom 6:4). In plus, limba omului a 

fost dezlegata si el a putul sa vorbeasca si sa cante. Ce bucurie sa raspunzi 

cu un simplu, dar din inima, “multumesc” si sa iei parte la cantare si la 

marturisire si la slavire. Ce zi! 

 

Cand un copil este botezat, urechile sufletesti se deschid in Sfantul Botez 

atunci cand micutul isi aude numele impreuna cu Numele Domnului cand se 

aplica apa dupa porunca binecuvantata a lui Isus. Imparatia lui Dumnezeu s-

a deschis pentru el cand DOMNUL Dumnezeu Atotputernic a generat 

credinta in inima copilului mic prin aceasta spalare cu apa cu Cuvantul Sau. 

Intr-adevar, credinta vine prin auzire si auzirea prin Cuvantul lui Dumnezeu 

(Romani 10:17). Un astfel de prunc, fie baiat sau fata, este acum un fiu al lui 

Dumnezeu si daca este un fiu atunci este si un mostenitor. In plus, limba 

pruncului este dezlegata asa incat “din gura pruncilor si a nou-nascutilor” 

(Psalmul 8) Dumnezeu este proslavit. Ce miracol!  

 

De ce a facut Isus aceste lucruri? Ar parea o intrebare prosteasca, dar de fapt 

nu este si raspunsul este aceslasi si pentru omul asupra caruia Isus a facut un 

miracol si pentru pruncul in care Isus a facut un miracol si mai mare 

generand credinta in inima micutului acela. Motivul principal pentru care 



Dumnezeu faureste urechi, pentru care Isus a deschis urechile acelui om, 

pentru care El a facut un nou-nascut sa auda Cuvantul de Viata in Botez si 

pentru care Domnul ti-a dat tie urechi este acelasi.  

 

Inainte de a auzi raspunsul la de ce Isus a creat si a deschis urechile, asculta 

la ceea ce nu este raspunsul. Dumnezeu nu ti-a dat tie sau copiilor tai urechi 

ca sa auziti cuvinte de batjocura – “Esti prost. Te urasc” sau “De abia astept 

sa pleci din casa asta, copil neastamparat si ignorant.” El nu ti-a dat o gura 

ca sa rostesti aceste cuvinte si daca ies vreodata din gura ta atunci pacatuiesti 

si esti invitat sa-ti folosesti gura ca sa-ti marturisesti pacatele si sa auzi cu 

urechile tale ca esti iertat. El nu ti-a dat tie sau copiilor tai urechi ca sa auda 

sau guri ca sa rosteasca doctrine false ca urechile sa fie umplute cu minciuni.  

 

Motivul pentru care Dumnezeu a creat si a deschis urechi este ca sa auda 

Evanghelia …Vestea Buna ca Isus … Dumnezeu adevarat nascut de Tatal 

Sau din vesnicie si om adevarat nascut din fecioara Maria … a trait o viata 

perfecta in locul tau, a indurat atacul Satanei, a suferit mania lui Dumnezeu 

din pricina tuturor pacatelor tale, a platit pretul pentru fiecare pacat al 

urechii, gurii, mintii si faptei cand a fost rastignit. Cand Isus a declarat de pe 

acel lemn blestemat, gol pe care a fost tintuit cu voia Lui , “S-a sfarsit” (Ioan 

19:30), este ca si cum ar fi spus cerului, pentru tine, “ ‘Efata!’ adica, 

‘Deschide-te.’” Oamenii aud aceasta Evanghelie si usile cerului se deschid. 

Urechile care aud asa o Veste Buna indeamna gurile sa raspunda, 

“Multumim lui Dumnezeu. ‘A facut toate lucrurile bine.’” 

 

“Lasati copiii sa auda actele strasnice, 

 Pe care le-a savarsit Dumnezeu in vechime, 

 Pe care le-am vazut in vremurile de demult, 

 Si pe care le-au povestit parintii nostri.” 

 

“Buzele noastre le vor spune despre ele fiilor nostri, 

 Iar ei, la randul lor, la ai lor fii 

 Ca generatii inca nenascute, 

 Sa ii invete pe urmasii lor.” 

(TLH 629, strofele 1 si 3) 

 

Efata! Ce cuvant minunat, efata. Urechile omului nu s-au deschis numai 

pentru ziua aceea si apoi au redevenit surde si mute pentru restul vietii lui. 

Sigur ca nu. Isus a deschis urechile omului si i-a dezlegat limba, cu scopul 

de a fi deschise si de a ramane asa ca el sa poata auzi Cuvantul iar la timpul 



cuvenit raspunsului, sa vorbeasca despre aceasta Veste Buna. El doreste asta 

si in aplicatiile spirituale ale Cuvantului. El a generat credinta in inima ta 

prin auzirea Cuvantului Lui, aducandu-te pe tine si pe copiii tai in Biserica 

Lui. Domnul vrea ca tu sa ramai in Prezenta Lui din prima zi cand El ti-a 

deschis urechile in primirea Vestii celei Bune si pana in ziua in care vei 

parasi acesta viata si vei fi cu Hristos in paradis. “A facut toate lucrurile 

bine; El ii face pe surzi sa auda si pe muti sa vorbeasca.” 

 

Motivul pentru care Dumnezeu a creat si a deschis urechile este de a auzi 

Evanghelia … Vestea Buna ca Isus … Dumnezeu adevarat nascut de Tatal 

Sau din vesnicie si om adevarat nascut din Fecioara Maria … Care, desi a 

fost rastignit, a murit si a fost ingropat, nu a ramas in mormant, ci S-a ridicat 

din nou demanstrand infrangerea mortii, a diavolului si a mormantului. Si-a 

proclamat victoria asupra iadului si S-a inaltat la cer. Pentru ca El traieste, 

tot asa vor trai si oamenii Lui cu El pentru intotdeauna. Astfel, dupa 

Promisiunea Sa, El se va intoarce in ziua cea din urma si cimitirele, 

mauzoleurile, urnele, locurile de veci, mormintele din apa si mormintele din 

pamant vor auzi Cuvantul lui Isus … Efata! Atunci vom fi reuniti cu 

trupurile noastre inviate si vom fi cu Sfantul Dumnezeu pentru intotdeauna. 

Amin. 


