
Duminica a XXIX-a dup\ Rusalii.
Porunca recuno[tin]ei

Multe [i mari au fost binefacerile rev\rsate asupra oamenilor,

prin faptele minunate s\v=r[ite de M=ntuitorul, `n timpul lucr\rii
sale p\m=nte[ti. Omenirea s-a `mp\rt\[it de alinare [i m=ng=iere
sufleteasc\: se adeverise [tirea pe care M=ntuitorul o trimisese
~naintemerg\torului S\u: "Merge]i [i spune]i lui Ioan cele ce a]i
v\zut [i a]i auzit, c\ orbii v\d, [chiopii umbl\, lepro[ii se cur\]esc,
surzii aud, mor]ii `nvie, s\racilor se bineveste[te" (Luca 7, 22).

Despre una din faptele minunate s\v=r[ite de M=ntuitorul `n
lucrarea Sa de izb\vire din robia p\catului ne vorbe[te [i Sf=nta
Evanghelie de azi: Vindecarea celor zece lepro[i.

~n timp ce M=ntuitorul se ̀ ndrepta spre Ierusalim, str\b\t=nd satele
[i ora[ele din Galileea [i Samaria, `nso]it de ucenici, `n preajma unui
sat, numit dup\ tradi]ie Eugannim, este `nt=mpinat de zece b\rba]i
lepro[i, care, ridic=ndu-[i bra]ele pline de r\ni spre Fiul `ndur\rilor
cere[ti, strig\ plini de durere: "Iisuse, ~nv\]\torule, miluie[te-ne" (Luca
17, 13). Durerea celor zece oameni era ne`nchipuit de mare. Erau
bolnavi de cea mai `ngrozitoare form\ a suferin]ei omene[ti, de lepr\.
Microbul leprei infecteaz\ pielea bolnavului, acoper\ tot corpul de



r\ni purulente, descompune ]esuturile, macin\ vasele, desfigureaz\
chipul p=n\ la epuizare total\. Fiind o boal\ molipsitoare, cele mai
aspre m\suri s-au luat `nc\ din vechime pentru `nt=mpinarea [i
`nl\turarea ei. ~ns\[i legea lui Moise poruncea ca lepro[ii s\ fie
`ndep\rta]i [i izola]i de orice a[ezare omeneasc\ (Numeri 5, 1-3).
Sco[i din s=nul familiei [i din societate [i trimi[i `n locuri pustii,
nelocuite, ei erau obliga]i ca la apropierea `nt=mpl\toare a unei
persoane, s\ strige: "Necura]i, necura]i!" ~ntr-un cuv=nt, lepro[ii erau
ni[te oameni mor]i `ntre vii.

Aceast\ dureroas\ soart\ o aveau [i cei zece b\rba]i lepro[i aminti]i
`n Sf=nta Evanghelie. Dar auzind de minunile [i de marea iubire de
oameni a Domnului Iisus, o sf=nt\ n\dejde le aprinde inima c=nd afl\
c\ Fiul lui Dumnezeu trece prin acele locuri. Alearg\ cu `nfrigurare
spre Domnul [i strig\ de la distan]\ cu toat\ puterea sufletului lor:
"Iisuse, ~nv\]\torule, miluie[te-ne!" Nou\ dintre ei erau iudei, iar unul
era samarinean. Suferin]a `i unise `n n\dejde [i rug\ciune, `ntr-o
rug\ciune cald\, plin\ de umilin]\ [i credin]\. La strig\tul curemur\tor
al lepro[ilor, Domnul Iisus se opre[te, ascult\ [i-i prive[te cu
dumnezeiasc\ `ndurare [i cine [tie dac\ pe chipul S\u ars de soare nu
s-au rostogolit lacrimile durerii [i ale milei. F\r\ s\ rosteasc\ vreun
cuv=nt sau s\ fac\ vreun gest, ca `n at=tea alte cazuri de suferin]\
omeneasc\, ci numai prin simpla Sa voin]\, M=ntuitorul Hristos `i
t\m\duie[te pe loc de cumplita boal\, spun=ndu-le: "Duce]i-v\ [i v\
ar\ta]i preo]ilor" (Luca 17, 14). ~n aceea[i clip\, ca la o porunc\
atotbiruitoare, durerile dispar, r\nile se `nchid, nici o urm\ de lepr\ nu
mai r\m=ne. Bolnavii abia `[i cred ochilor, se privesc cutremura]i
unii pe al]ii [i, cuprin[i de negr\ita bucurie a unor oameni care
`nviaz\ din mor]i, alearg\ spre preo]i ca s\ capete aprobarea c\ s-au
vindecat de lepr\, c\ pot intra ferici]i `n s=nul familiilor lor. Dar
celui care i-a vindecat, `i arat\ vreum semn de recuno[tin]\?

Cei nou\ iudei se r\sp=ndesc pe la casele lor, uit=nd s\
mul]umeasc\ m\car cu un cuv=nt dumnezeiescului T\m\duitor.
Singur samarineanul, omul str\in [i pe jum\tate p\g=n, se opre[te `n



culmea bucuriei, se reculege [i, cu inima p\truns\ de cea mai sf=nt\
recuno[tin]\, se ̀ ntoarce la cerescul Doctor al sufletelor [i al trupurilor,
mul]umindu-i cu umilin]\ din ad=ncul sufletului, "sl\vind pe
Dumnezeu cu glas mare [i c\z=nd cu fa]a la picioarele Lui" (Luca
17, 15-16). Din zece in[i, unul singur [tie c\ este dator s\
mul]umeasc\ [i acesta este un str\in de lege [i credin]\. El `[i arat\
recuno[tin]a cu sufletul [i cu trupul, cu graiul [i cu cugetul, cu
cuv=ntul [i cu corpul care cade ̀ n genunchi, ca ̀ ntr-o sf=nt\ metanie,
cu ochii pe care-i ridic\ spre cer. Deci, din zece in[i, unul singur [tie
c\ la ceas de bucurie, [i mai ales acum, trebuie s\ mul]umeasc\. La
durere to]i au fost uni]i `n rug\ciunile de cerere, dar bucuria i-a
desp\r]it pe unii de al]ii [i, ce este mai trist, i-a ̀ ndep\rtat pe cei nou\
chiar de P\rintele ceresc.

Pentru cei nou\ nu s-a g\sit timpul necesar, nici dorin]a sufleteasc\
de a-[i ar\ta prin vorbe [i fapte, mul]umirea. Dorin]a lor de a-[i vedea
familia, rudele, prietenii a fost mai puternic\ dec=t aceea de a veni [i
mul]umi M=ntuitorului. Ei uit\ cu totul c\ au datoria de a mul]umi,
m\car, [i de a fi recunosc\tori fa]\ de El. Le vine prea greu s\ se
`ntoarc\ din drum [i s\ rosteasc\ un cuv=nt de mul]umire.

De aceea, M=ntuitorul `ntreab\: "Au nu zece s-au cur\]it? Dar cei
nou\ unde sunt? Nu s-a aflat s\ se `ntoarc\ [i s\ dea m\rire lui
Dumnezeu, f\r\ numai acesta, ce este de alt neam? {i i-a zis lui:
Scoal\-te, [i mergi; credin]a ta te-a m=ntuit".

Fapta celor nou\ este at=t de nedemn\ [i de p\c\toas\, `nc=t orice
suflet drept se cutremur\ la auzul ei. Dar dac\ ne oprim o clip\ [i ne
analiz\m sufletul, vom fi poate unii dintre noi `n situa]ia de a nu
judeca [i acuza prea aspru pe cei nou\ lepro[i nerecunosc\tori. Poate
nu to]i avem dreptul s\-i condamn\m pentru atitudinea lor, deoarece
[i noi ne-am g\sit uneori `n situa]ia lor, ca dup\ o binefacere primit\
de la Dumnezeu sau de la binef\c\tori p\m=nte[ti, s\ r\spundem 
cu aceea[i lips\ de recuno[tin]\. O vorb\ b\tr=neasc\ spune:
"Recuno[tin]a este o floare rar\!" Dar n-ar trebui s\ fie a[a.



Recuno[tin]a [i mul]umirea pentru binefacerile primite ar trebui s\
`mpodobeasc\ sufletul adev\ratului cre[tin. Cel ce `n sufletul s\u
este p\truns ad=nc de credin]\ [i dragoste fa]\ de Dumnezeu, de
iubire fa]\ de aproapele nu poate r\m=ne str\in la binefacerile
primite [i s\ nu-[i arate recuno[tin]ele fa]\ de binef\c\tori. Sf.
Evanghelie de azi ne pune `n fa]\, printr-un exemplu, aceast\
datorie `nalt\ fa]\ de cei care ne fac bine.

Din `nv\]\tura sfintei noastre Biserici, [tim c\ toate c=te le avem
sunt de la Dumnezeu, care `n atotbun\tatea Sa, [i-a rev\rsat darurile
Sale cele bogate peste noi. De aceea, pentru orice cre[tin, este o
datorie sf=nt\ recuno[tin]a fa]\ de Tat\l ceresc, ca astfel s\ sporim [i
mai mult leg\tura dintre noi [i El [i s\ ne facem vrednici de daruri tot
mai multe [i mai bogate.

Sf. Ioan Gur\ de Aur m\rturise[te acest adev\r prin cuvintele:
"Dumnezeu cere recuno[tin]a noastr\ nu fiindc\ are trebuin]\ de ea, ci
pentru a ne face vrednici de daruri mai mari din partea Lui. Cine
mul]ume[te, acela c=[tig\ mila Domnului, cu ̀ nzecit prisos, cu tot mai
spornic\ dob=nd\".

Pentru Fericitul Ieronim recuno[tin]a este o virtute specific
cre[tin\, o obliga]ie de onoare, de dreptate [i de iubire, sentimentul
natural care, sub o form\ modest\, nu lipse[te nici la fiin]ele
necuv=nt\toare: "Boul `[i recunoa[te st\p=nul [i asinul ieslea
domnului s\u, dar Israel nu M\ cunoa[te, poporul meu nu pricepe"
(Isaia 1, 3). Din via]a Sf. Gherasim cunoa[tem, de asemenea,
scena de duioas\ recuno[tin]\ a unui leu c\ruia cuviosul p\rinte `i
scosese o ]eap\ din laba piciorului. Dup\ moartea sf=ntului,
animalul fioros al de[ertului i-a r\mas recunosc\tor p=n\ la
sf=r[it, murind de durere deasupra morm=ntului binef\c\torului
lui. Ceea ce leul [i alte fiin]e asem\n\toare fac din instinct,
cre[tinul trebuie s\ `mplineasc\ din con[tiin]\ [i credin]\, ca pe
una din cele mai `nalte [i obligatorii porunci, ca expresie a inimii
sale sim]itoare, delicate, atente [i credincioase, ca un r\spuns cu
binecuv=nt\ri la binecuv=nt\rile primite.



Sf. Apostol Pavel ne `ntreab\: "{i ce ai, pe care s\ nu-l fi
primit? Iar dac\ l-ai primit, de ce te lauzi ca [i cum nu l-ai fi
primit?". Oricum ne-am privi, nimic nu ne apar]ine. Dator\m
totul p\rin]ilor no[tri, Bisericii, [colii, ]\rii, lui Dumnezeu, "c\ci
toat\ darea cea bun\ [i tot darul des\v=r[it se pogoar\ de sus"
(Iacob 1, 17), de la P\rintele `ndur\rilor.

P\cat mare este nerecuno[tin]a fa]\ de p\rin]i, atunci c=nd nu le
ar\t\m respectul [i purtarea de grij\ cuvenite pentru tot ceea ce au
f\cut pentru noi, c=nd nu-i vizit\m, nu-i ajut\m sau, [i mai r\u, c=nd
nu le vorbim frumos sau le-am uitat morm=ntul [i rug\ciunea de
pomenire pentru sufletul lor. "Cu fapta [i cu cuv=ntul cinste[te pe tat\l
t\u [i pe mama ta, ca s\-]i vin\ binecuv=ntare de la ei… Ca un hulitor
este cel ce p\r\se[te pe tat\ [i blestemat de Domnul este cel ce m=nie
pe mama sa", spune cuv=ntul Domnului (Sirah 3, 8 [i 16). ~n acela[i
p\cat c\dem c=nd ne prefacem c\ nu mai cunoa[tem pe cei care au
avut un rol `n formarea noastr\ intelectual\ [i moral\, pe dasc\lii,
profesorii, sprijinitorii [i ajut\torii no[tri, c=nd nu [tim s\-i salut\m, s\
le spunem un cuv=nt bun sau s\-i vizit\m.

Ridic=ndu-ne ochii mai sus, la ce dator\m Domnului Dumnezeu,
va trebui s\ zicem ca psalmistul [i `mp\ratul David: "Cu ce voi
r\spl\ti Domnului pentru toate c=te mi-a dat mie" (Ps. 65, 3).

P\rintelui ceresc `i dator\m tot ce suntem, tot ceea ce avem, tot
ceeea ce vedem `n jurul nostru, toate bunurile materiale [i
duhovnice[ti, universul cu toate podoabele lui, cerul [i p\m=ntul,
lumina, aerul, apa, hrana [i c\ldura, trupul [i sufletul, comoara Sfintei
Scripturi, darurile Bisericii [i m=ntuirea ve[nic\. La aceste bunuri
p\m=nte[ti [i duhovnice[ti g=ndind, Sf. Ioan Apostolul exclam\, plin
de admira]ie [i recuno[tin]\, `n Apocalipsa sa: "Vrednic e[ti, Doamne
Dumnezeul nostru, s\ prime[ti slava [i cinstea [i puterea, c\ci tu ai
zidit toate lucrurile [i Voin]a Ta ele au fost [i s-au f\cut" (Apoc. 4, 11).

"Cum nu e aici un ceas, nici o clip\ `n via]a mea, zice Fericitul
Augustin, `n care s\ nu m\ folosesc de binefacerile tale, Doamne,



asemenea nu trebuie nici o clip\ `n care s\ nu te am `naintea ochilor
mei, `n memoria mea, `n care s\ nu te iubesc din toate puterile mele".
Sf=nta Biseric\, cu toate c=nt\rile [i doxologiile ei liturgice, cu to]i
psalmii [i Te-Deum-ul s\u d\ slav\ [i mul]umire, mai presus de toate,
Domnului [i M=ntuitorului Hristos, a c\rui dumnezeiasc\ via]\
`ncununat\ de jertfa de pe Golgota a fost o permanent\ [i cea mai
des\v=r[it\ [i binepl\cut\ euharistie sau mul]umire ce s-a adus
vreodat\ Tat\lui ceresc.

Recuno[tin]a [i mul]umirea sunt sentimente nobile ce se trezesc `n
sufletele curate la primirea unor binefaceri, a unui dar sau `n fa]a unei
atitudini binevoitoare. Cel st\p=nit de aceste sentimente d\ dovad\ de
cur\]ie [i noble]e sufleteasc\, de pre]uire a binefacerilor, de vrednicie
`n a primi aceste binefaceri. El se `nvrednice[te, prin recuno[tin]\, de
dragoste [i stim\, de `ncredere [i sporire `n daruri.

Acest sentiment de recuno[tin]\ a dorit M=ntuitorul s\-l s\deasc\
`n inimile oamenilor, prin minunea s\v=r[it\. De aceea, c=nd
singurul lepros t\m\duit vine la Iisus s\-I mul]umeasc\ plin de
recuno[tin]\, M=ntuitorul, cu oarecare am\r\ciune `n suflet, `i
pune `ntrebarea: "Oare nu zece s-au cur\]it? Dar cei nou\, unde
sunt? Nu s-a g\sit s\ se `ntoarc\ s\ dea slav\ lui Dumnezeu dec=t
acesta?" Sunt cuvinte care con]in o aspr\, dar dreapt\ mustrare la
adresa celor nou\ lepro[i ce [i-au dovedit prin nerecuno[tin]a lor
nevrednicia pentru alte binefaceri.

Pentru adev\ratul cre[tin, recuno[tin]a este o datorie [i el
trebuie s\-[i `mplineasc\ aceast\ datorie cu toat\ c\ldura
sufletului s\u. De aceea, Sf. Apostol adreseaz\ acest `ndemn
cre[tinilor: "Mul]umi]i pentru toate, c\ci aceasta este voia lui
Dumnezeu, `ntru Hristos Iisus" (I Tesal. 5, 18). Dar se pune
`ntrebarea pentru noi to]i: `mplinim noi aceast\ porunc\ a Sf.
Apostol, urm\m noi pilda M=ntuitorului, sau suntem asemenea
celor nou\ lepro[i? Pentru fiecare se poate da un r\spuns `n
parte, dup\ via]a fiec\ruia.



Cu to]ii suntem convin[i de atotbun\tatea divin\, ar\tat\ nou\
prin diferite [i bogate daruri, dar mai pu]ini sunt aceia care 
s\-[i `ndrepte ruga lor de mul]umire c\re Dumnezeu. Aceea[i
comportare poate exista [i fa]\ de binef\c\torii no[tri p\m=nteni.
{i aceasta cu at=t mai mult, c\ci dac\ - cre[tini fiind -, uit\m de
recuno[tin]a datorat\ Tat\lui ceresc, cu at=t mai u[or [i mai
repede vom dovedi nerecuno[tin]\ fa]\ de binef\c\torii no[tri
p\m=nteni: p\rin]i, educatori, dasc\li, prieteni, societate etc.
Prin lipsa de recuno[tin]\ vom da dovad\ de neglijen]\,
nep\sare, m=ndrie [i chiar r\utate. De aceea, nerecuno[tin]a este
un p\cat greu, care ne `ndep\rteaz\ de la vistieria milostivirilor
cere[ti [i a binefacerilor omene[ti.

Prin cuvintele Sf. Evanghelii de azi ne-au fost puse `n fa]\ cele
dou\ figuri: recunosc\torul [i nerecunosc\torul, fapta bun\ [i
p\catul. ~n fa]a lor, datoria noastr\ este de a alege fapta cea bun\,
recuno[tin]a, pe care `n orice `mprejurare a vie]ii s-o ar\t\m prin
cuv=nt [i fapt\ fa]\ de binef\c\torii no[tri.

S\ fim recunosc\tori fa]\ de P\rintele nostru ceresc, pentru
darurile Sale. S\ fim recunosc\tori fa]\ de binef\c\torii no[tri
p\m=nteni, dup\ `ndemnul Sf=ntul Apostol Pavel: "Mul]umi]i
tuturor pentru toate… mul]umi]i celor ce v\ fac bine [i v\ ruga]i
pentru d=n[ii". Amin.


