
 
“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 45 (2015), Duminica a 29-a după Rusalii                                     
(a celor zece leproşi)  

Evanghelia: Luca 17, 12-19* 

Î 
n vremea aceea intrând Iisus într'un sat, L-au întâmpinat zece 
bărbaţi leproşi care au stat departe. Şi ei şi-au ridicat glasul,         

zicând: „Iisuse, Învăţătorule, miluieşte-ne!“ Şi văzându-i, El le-a zis: 
„Mergeţi şi arătaţi-vă preoţilor“. Şi a fost că'n timp ce ei mergeau, 
s'au curăţit. Iar unul din ei, văzând că s'a vindecat, s'a întors slăvin-
du-L cu glas mare pe Dumnezeu. Şi a căzut la picioarele Lui, cu faţa 
la pământ, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând 
Iisus, a zis: „Oare nu zece s'au curăţit? Cei nouă unde sunt? Nu s'a 
găsit să se întoarcă să-I dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, 
care e de alt neam?“ Şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a 
mântuit“. 

 

    Nu este afectat în sensul în care ar suferi vreo micşorare, cum spun Părinţii 
Bisericii. Dar este afectat în sensul în care în loc să Se bucure, Se întristează. Noi 
mărturisim credinţa că între Dumnezeu şi oameni există o relaţie interpersonală 
vie, dinamică, reală. Dumnezeu nu este un principiu, o idee, o entitate imuabilă, 
ci este o comunitate de Persoane iubitoare. În Sfintele Evanghelii avem 
nenumărate situaţii în care este ilustrată bucuria lui Dumnezeu pentru un păcătos 
care se pocăieşte, de exemplu. Să ne amintim pilda Fiului risipitor. Bucuria este 
motivată nu de faptul că cineva îşi arată recunoştinţa fiindcă era dator, după cum  

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 
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nici întristarea nu este provocată de faptul că cineva nu-şi împlineşte această 
datorie, ci bucuria este motivată de faptul că, printr-un astfel de pretext se 
activează relaţia dintre cei doi, se dă conţinut pozitiv acestei relaţii. Este sensibil 
acest aspect, dar este esenţial. 

    Recunoştinţa – sau orice alt sentiment la adresa cuiva – înainte de a fi exprima-
tă, este o stare lăuntrică a respectivului. În mine se naşte un gând bun la adresa 
cuiva. Mă cuprinde o stare bună care-l are drept cauză pe cel care m-a ajutat în 
vreun fel. Starea aceasta se constituie într-un conţinut bun al relaţiei dintre noi. În 
starea de recunoştinţă, ce poate cuprinde sufletul meu până la a-l copleşi, îl 
cuprind pe cel care mi-a făcut bine, îl aduc, îl actualizez înlăuntrul meu. Mă unesc 
cu el. Închipuiţi-vă că, în felul acesta L-am aduce pe Dumnezeu în sufletul nostru, 
nutrind profundă şi nemăsurată recunoştinţă faţă de El pentru tot. Dumnezeu 
acest lucru îl urmăreşte, nu achitarea de o datorie, prevăzută în vreun cod de legi 
sau în vreo morală convenţională. Şi, bineînţeles, că exprimarea acestei stări de 
recunoştinţă, care ne-a umplut sufletul de El, Îl bucură pe Dumnezeu. Dacă eu vă 
fac un bine dumneavoastră, vă ajut într-o situaţie, iar dumneavoastră vă 
întoarceţi la mine şi-mi spuneţi: “Părinte Constantin, vă sunt recunoscător, vă sunt 
mulţumitor, dar nu numai că-mi exprim mulţumirea şi recunoştinţa, dar vă port în 
suflet pentru că m-aţi ajutat!“, în urma gestului meu, între mine şi dumneavoastră 
s-a activat o relaţie frumoasă, cu un conţinut real, frumos, îmbucurător. Eu, la 
rândul meu, spun în sinea mea: “Omul acesta sensibil şi recunoscător pentru 
gestul minor pe care eu l-am făcut pentru el, se gândeşte la mine şi gândul acesta 
îl umple de bucurie şi de recunoştinţă!“. Iată cum şi în mine se naşte un gând bun 
şi o stare îmbucurătoare care vă are ca subiect pe dumneavoastră. Şi eu vă port, 
măcar un timp, în sufletul meu, cu imaginea îmbucurătoare pentru mine a unui 
om recunoscător, sensibil, etc. Dacă la gestul meu de ajutorare, dumneavoastră 
nu răspundeaţi cu recunoştinţă, nu răspundeaţi în nici un fel, se pierdea mai întâi 
de toate întâlnirea noastră sufletească reciprocă: în dumneavoastră, prin starea 
de recunoştinţă pe care o nutreaţi în suflet, şi în mine, prin starea de bucurie 
generată de exprimarea recunoştinţei. Ca să nu mai spun că, în situaţia în care eu 
observam că aţi fost nerecunoscător, se consemna un minus în relaţia dintre noi: 
gândul că sunteţi nerecunoscător şi neatent şi starea de întristare sau 
amărăciune, consecventă acestui gând. 

    Nu ni-L putem închipui pe Hristos Iisus aşteptând şi receptând recunoştinţa sau 
lipsa recunoştinţei ca pe un gest de bună creştere sau de replică la schimb: ţi-am 
făcut un bine eşti dator să-mi dai ceva în schimb, măcar un “mulţumesc”. Dacă 
gestul Lui este, în ultimă analiză, un gest de dragoste, atunci recunoştinţa este un 
răspuns la acest gest de dragoste, iar lipsa recunoştinţei, absenţa acestui răspuns. 
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    Lucrurile acestea sunt esenţiale din perspectiva Evangheliei, din perspectiva du-
hovnicească. Nu fizicul şi materialul, gesturile fizice, faptele în ele însele, ci recep-
tarea lor în plan sufletesc, lucrarea lor în spaţiul relaţiei interpersonale. Noi, în 
majoritate, trăim, din păcate, într-o altă stare, într-o stare de suspiciune, de în-
dreptăţire, de meschinărie, de răutate, de bârfă, de judecată nesfârşită a tuturor; 
toate îngemănate, revendicate de o stare de decădere a omului, pe care eu o nu-
mesc îndreptăţire de sine. Îndreptăţirea de sine este starea cea mai de jos a omu-
lui. Este starea omului incapabil de iubire şi insensibil la provocarea iubirii. (…) 

    Recunoştinţa este vârful existenţei! A fi recunoscător, înseamnă a exista la vârf! 
Cine vrea să existe la bază, să se îndreptăţească pe sine. Cine vrea să existe la vârf, 
să vâneze recunoştinţa şi mulţumirea. Fiecare dintre noi avem pentru ce şi către 
cine să ne exprimăm permanent mulţumirea şi recunoştinţa. Cine este 
recunoscător iese din sine spre celălalt, iar cel care se îndreptăţeşte pe sine, se 
închide în sine, asfixiant şi sinucigaş sufleteşte. 

(Sursa: Pr. Constantin Coman, “Dreptatea lui Dumnezeu şi dreptatea oamenilor”, Editura Bizantină, 
Bucureşti, 2010) 

Recunoştinţa 
Sfântul Ignatie Briancianinov 

 
    Recunoştinţa este o faptă bună rară la oameni. Din nefericire, se tot aude între 
noi, însoţit de un hohot triumfător, următorul strigăt de biruinţă: “Am smuls 
cutare lucru de la cutare!” Printr-un asemenea strigăt se dă în vileag un suflet 
înfricoşător de stricat. Ce să însemne acest strigăt? 

    El înseamnă că o binefacere a fost dobândită prin linguşire, prefăcătorie şi alte 
mijloace de acest soi, înseamnă că cel care a fost amăgit şi a făcut un bine este 
supus batjocurii chiar pentru binefacerea arătată. 

    În unele boli trupeşti se bagă de seamă o dispoziţie capricioasă inexplicabilă. La 
fel se întâmplă şi în bolile sufleteşti. Adeseori, binefacerile seamănă în cel ce le-a 
primit un simţământ de ură neîmpăcată, înverşunată, faţă de cel ce le-a săvârşit. 
Atât de des se întâlneşte această ciudăţenie potrivnică firii, încât de aici a luat 
naştere în popor o zicătoare: “N-ai hrănit, n-ai adăpat, vrăjmaş nu ţi-ai căpătat”. 
Puternică este otrava păcatului, cu care suntem otrăviţi! Cei atinşi de ea sunt în 
stare să urască nu doar pe oamenii care le-au făcut bine, ci şi pe Dumnezeu, 
precum au şi dovedit prin nenumărate fapte. 

(Sursa: Sfântul Ignatie Briancianinov, Predici, Editura Sophia, Bucureşti, 2008) 
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Patima vorbirii de rău 
    O altă patimă foarte primejdioasă, care se strecoară atât de uşor şi pare a 
se motiva mereu şi îşi face loc imediat între toţi este vorbirea de rău. Sunt            
convins că cei mai mulţi care îşi pierd sufletele, şi le pierd pentru această 
neînfrânare împătimită a limbii. Nu ştii să vindeci, dar ştii să deschizi, ca 
orice ucigaş, rana! Suprema poruncă – iubirea – este propovăduită, întărită 
şi trăită de Mântuitorul, ca o arvună a luminii şi frumuseţii Împărăţiei ceru-
rilor. Că iubire şi milă este întreg Creştinismul!  

    Dar această nemuritoare iubire este urmărită de răutatea – mică sau  
mare – a vorbirii de rău, viermele neadormit care îţi roade tainic inima şi 
zilele mântuirii tale. Acest vierme al urii ucide-l, iubite frate călugăr sau 
creştine, şi iubeşte tare pe Hristos, Care te aşteaptă în inima fratelui tău pe 
care îl săgetezi mereu.  

    Patima vorbirii de rău destramă unitatea mânăstirească şi societatea 
creştină şi se face vinovat de moarte cel ce atacă ce a întemeiat Hristos pe 
cea mai trainică temelie – Iubirea şi Credinţa. “Un bărbat sfânt, spune în 
Patericul vechi, a văzut pe oarecine păcătuind şi, lăcrimând cu amar, a zis: 
Acesta a greşit astăzi, iar eu voi greşi mâine, negreşit. Apoi acesta se va 
pocăi cu adevărat, iar eu nu mă voi pocăi niciodată!” Deşi l-a văzut chiar 
păcătuind, s-a osândit pe sine, iar pe acela l-a văzut îndreptat.  

    De aceea zic că gândirea, şoptirea şi vorbirea de rău sunt patimi care aduc 
mari neajunsuri întregii obşti creştineşti. Toate patimile sunt primejdioase şi 
de toate trebuie scăpat, pentru că oricare din ele ar fi, ne poate pierde        
sufletul. Timpul este scurt şi viaţa este una şi se duce repede. Deci, să nu ne 
mai îngrijim de altceva, decât de “plâns peste plâns şi smerenie peste 
smerenie, ca să îmblânzim pe Iisus Hristos, Stăpânul nostru”.  

    Cu toată străjuirea, “păzeşte-ţi inima mai mult ca orice, că dintru aceasta 
ţâşneşte viaţa” (Pilde 4, 23).  

(Sursa: Părintele Arsenie Papacioc, Ne vorbește Părintele Arsenie, ed. a 2-a, vol. 1, Editura 
Mănăstirea Sihăstria, 2010, p. 43-44)     

Vitamine duhovniceşti  


