
 
“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 74 (2015), Duminica a 11-a după Rusalii                                        
(Pilda datornicului nemilostiv) 

Evanghelia: Matei 18, 23-35* 
 

Z is-a Domnul pilda aceasta: “Asemănatu-s'a împărăţia cerurilor 
cu  un împărat care a vrut să se socotească cu slugile sale. Şi    

începând el să facă socoteala, i s'a adus un datornic cu zece mii de  
talanţi. Dar neavând acela cu ce plăti, stăpânul său a poruncit să-l 
vândă pe el, şi pe femeia lui şi pe copiii lui şi toate câte are, ca să 
plătească. Deci, căzând sluga aceea în genunchi, i se închina, zicând: 
Doamne, mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti tot. Iar stăpânul slugii  
aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria.  
    Dar, ieşind, sluga aceea a găsit pe unul din cei ce slujeau împreună 
cu el şi care-i datora o sută de dinari. Şi punând mâna pe el, îl             
sugruma, zicând: Plăteşte-mi ce eşti dator! Şi căzându-i la picioare  
cel ce era slugă ca şi el, îl ruga, zicând: Mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi 
plăti... Dar el n'a vrut, ci mergând, l-a aruncat în închisoare, până ce 
va plăti datoria.  
    Iar celelalte slugi, văzând cele petrecute, s'au întristat foarte şi, ve-
nind, i-au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l 
stăpânul său, i-a zis: Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am             
iertat-o, fiindcă m'ai rugat. Nu trebuia oare ca şi tu să ai milă de cel 
ce este slugă împreună cu tine, aşa cum am avut eu milă de tine? Şi 
mâniindu-se stăpânul său, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va 
plăti toată datoria. Aşa vă va face vouă şi Tatăl Meu Cel ceresc dacă 
nu veţi ierta fiecare fratelui său, din toată inima“. 

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 
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Pilda datornicilor– lecţie practică de purtare existenţială 

Vrem să fim iertaţi, dar nu suntem dispuşi să iertăm şi noi. Vrem să ni se acorde atenţie 
şi să ne fie luate în seamă toate drepturile, dorinţele de nu şi capriciile. Luăm însă 
foarte grăbit şi împrăştiat aminte la nevoile, doleanţele şi solicitările celorlalţi. Dar cei-
lalţi? Ei ne apar undeva, departe ca un soi de fantome pierdute în ceaţă. Ni se pare, de 
fapt, că toţi cei din jurul nostru au obligaţii faţă de noi, iar noi faţă de          nimeni, ni-
ciodată. Toate ni se cuvin, tot ce facem e bun şi îndreptăţit, numai noi avem întotdeau-
na dreptate. Nici cu gândul nu gândim că s-ar putea întâmpla să fi greşit, să fi năpustit 
sau insultat pe careva; (…). Mai mult: pe toţi cei care nu sunt aidoma nouă ori nu fac 
toate cele întocmai ca noi îi socotim, fără şovăială şi din toată inima, 
nebuni. Adeverindu-se astfel vorba Sfântului Antonie cel Mare: va veni vremea când 
oamenii vor înnebuni; fiecare va crede că toţi ceilalţi sunt nebuni. 

Vremea aceea a şi venit sau, mai bine zis, a fost dintru început, omul purtând în    firea 
sa convingerea că numai în el coexistă armonia, buna cuviinţă, înţelepciunea, raţiunea, 
dreptatea şi că el este modelul tuturor obiceiurilor, deprinderilor şi          gândirilor nor-
male. Fiecare eu se consideră etalonul impecabil al purtărilor fără greş: de la cele mai 
importante până la cele mai mărunte. Nu mănâncă, nu bea, nu se spală, nu umblă, nu 
cugetă, nu crede, nu se exprimă întocmai ca mine? E nebun, ce mai încoace şi încolo; e 
nebun furios şi vrednic de gheenă. Fiecare “eu” se crede a fi centrul lumii.  

Cel mai greu ne este a săvârşi povaţa lui Hristos, a da viaţă imboldului capital: nu 
putem ieşi din noi, adică, nu suntem în stare a ieşi din noi şi a ne privi din afară. Şi, 
totuşi, cerinţa aceasta e de neînlăturat şi de neocolit: trebuie să fim capabili a ne privi 
pe noi înşine din afară, a ne aprecia şi judeca pe noi înşine aşa cum – neîntrerupt, 
necruţător, netulburaţi – îi urmărim şi îi judecăm pe cei din jurul nostru. Ne  este con-
genital egocentrismul, a cărui tălmăcire în limbaj vernacular ne-o dă expresia vulgară, 
dar şi exactă: a te crede buricul pământului. Consecinţele concepţiei acesteia sunt sim-
ple şi logice: eu am toate drepturile, mie mi se cuvine totul, eu nu am nici un soi de ob-
ligaţie faţă de nimeni, eu nu sunt cu nimic dator nimănui. (…)  

Sfatul stăruitor al Mântuitorului e cu totul diferit: a ieşi din sine înseamnă a ne putea 
privi cu ochi străini, din afară, obiectiv, la rece; înseamnă capacitatea de a ne putea ve-
dea şi considera (fizic şi axiologic) ca pe unul dintre cei foarte mulţi care ne încon- 
joară. Nu ne putem socoti “ieşiţi din noi” decât în momentul când fiecare “eu” îşi va fi 
dat seama că nu-i decât o biată oarecare vietate (asemănătoare celor vreo cinci mil-
iarde de altele care şi ele roiesc pe această modestă planetă) şi va fi renunţat cu 
desăvârşire a se socoti singur Stăpânitor şi Domn al ei. 

De ne e specifică şi ne uneşte nediscriminatoriu o însuşire, apoi este chiar această  
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atât de vivace tendinţă a centrării lumii şi universului asupră-ne. (…) Dacă însă izbu- 
tim să ne aşezăm (şi percepem) în adevărata noastră situaţie de infimă unitate a u-
nui imens ansamblu de semeni, operăm o schimbare de perspectivă de însemnătate 
majoră: dăm realitate şi celorlalţi încetăm de a-i înregistra ca pe o masă amorfă de 
fantasme pierdute în ceaţă, aburi şi clarobscur. Şi ei o sumă de individualităţi, de 
persoane (cum, pe bună şi sfântă dreptate, nu încetează filosofia personalistă a ne 
denumi), înzestraţi şi ei ca şi noi cu însuşiri proprii, cu suflet şi libertate, cu drepturi, 
cerinţe, speranţe, aspiraţii, pretenţii, aidoma nouă şi care ne privesc pe noi, din afară 
şi necruţător, închipuindu-şi, întocmai ca noi, că au numai drepturi şi deloc datorii, 
aşteptându-se din partea noastră la o totală conformare cu optica lor, cu mentalita-
tea şi coordonatele lor psihice şi simţitoare. 

Pericopa evanghelică de la Matei 18, 23-35 chiar aşa ne învaţă: a nu crede că numai 
noi suntem vrednici de iertare, că numai noi avem drepturi, iar ceilalţi numai datorii, 
veşnicii datornici ai noştri cum se află, ţintuiţi în această stare mai arbitir decât şer-
bul de pământul pe care de-a pururi va fi silit să lucreze. 

Ceaţa trebuie risipită, e de datoria noastră morală şi creştinească să ne obişnuim a 
ne privi, judeca şi cunoaşte fără indulgenţă şi părtinire, recunoscând şi celorlalţi 
statutul de fiinţe slobode şi egale în drepturi cu noi. (…) Greu ne vine a cugeta şi pro-
ceda astfel, dar nimic temeinic, curat şi cinstit nu putem realiza câtă vreme nu ne 
convingem că nu numai eu sunt, ci şi ei sunt, că toţi deopotrivă ne bucurăm de drep-
turi şi suntem grevaţi de îndatoriri. (…) Dacă ne închidem şi ne ferecăm în noi şi ne 
acordăm numai nouă drepturi şi ne scutim de orice datorii suntem pierduţi şi vredni-
ci de pedeapsa menită egocentrismului: singurătatea absolută. Căci în zadar şi-n 
pustiu vom rosti şi striga: eu, eu, eu… Chemarea aceasta disperată, nimeni nu o va 
auzi şi nimeni, aşadar, nu-i va răspunde. Întru totul degeaba cere milă şi ajutor însin-
guratul de bună voie, nemilosul împrumutător, straşnicul ştiutor numai de lege şi 
neîndurare când îi iese în cale datornicul său. (…)  

Pilda celui care datora zece mii de talanţi să o primim ca pe o minunată povaţă 
divină şi ca pe o stringentă lecţie practică de purtare existenţială. Odată mai mult, 
prin textul de la Matei 18, 23-35 se adevereşte că Hristos ne-a propovăduit nu atât o 
nouă religie, cât un nou mod de a trăi, “a way of life” zic anglo-saxonii, convinşi că de 
o mai utilă şi mai pragmatică învăţătură decât a lui Hristos nu dăm pe acest pământ. 

Să ieşim din noi, să ne privim nepărtinitor şi necruţător din afară, să risipim ceaţa din 
jur, să ne privim nediscriminatoriu, să părăsim lumea fantomatică a egocentrismului 
spre a intra în realitate şi în atât de elogiatul realism. Nu-i nevoie să învăţăm           
realismul. El stă la baza propovăduirii lui Hristos. Creştinătatea, iată realismul! 

Sursa: Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Editura Mănăstirii Rohia, 2006 
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Despre iertare  

Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte: păcatele, greşelile, îngustimea vederilor, preju-
decăţile, neştiinţa şi un lanţ cam lung, care prea cumplit ne strânge. Dacă Dumnezeu 
ni-l iartă, cade lanţul de pe noi şi iarăşi suntem liberi. Dar Dumnezeu ne dezleagă 
lanţul nostru care ne chinuieşte, numai dacă dezlegăm, mai întâi noi, lanţul în care 
ţinem legaţi pe fraţii noştri. 

Dacă noi nu iertăm, nici Dumnezeu nu ne iartă. Mai mult: iertarea lui Dumnezeu e 
de aşa fel atârnătoare de iertarea noastră, încât, fară aceasta, rugăciunea noastră ni 
se întoarce în blestem. Căci zice: “Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum iertăm 
şi noi greşiţilor noştri". Deci dacă noi nu iertăm, neîndurarea noastră întoarce cuvin-
tele rugăciunii pe dos, fară să ne dăm seama, aşa: ”Doamne nu ne ierta nouă, căci 
nici noi nu iertăm greşiţilor noştri", ceea ce e un blestem. 

Deci, în această privinţă, iertarea noastră atârnă mai mult de noi decât de 
Dumnezeu. 

Dacă iubirea e porunca ce rezumă Scriptura, sigur că numai ea e chemată să pună 
capăt: judecăţilor, răzbunărilor şi a tot războiul cel ucigaş dintre oameni. Porunca 
aceasta, nu aştepta să o împlinească alţii întâi; împlineşte-o tu întâi, şi după tine se 
vor lua mulţi. Dar trebuie să ştii, dragul meu, că-i vorba de-o iubire fară margini, o 
iubire care iartă toate, lăsând judecata în seama lui Dumnezeu. O iubire care nu 
cade, la oricâte probe s-ar întâmpla s-ajungă. 

Primul care a iubit aşa a fost Iisus; iar dintre oameni numai aceia în care trăieşte 
Iisus: purtătorii de Dumnezeu. Porunca iubirii era şi în Vechiul Testament; dar aceia 
împlineau mai bucuros legea talionului. Deci pentru că n-a fost împlinită de aceea a 
zis Iisus: “Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiţi unii pe alţii, precum Eu v-am iubit 
pe voi!" Iar El a împlinit-o între oameni ca nimeni altul. Iisus n-a avut de lepădat pe 
nimeni - nici pe Iuda, căruia i-a zis “prieten", deşi venea cu sărutarea trădării. N-a 
lepădat nici pe călăii care-i băteau piroanele în mâini şi picioare şi-i îndesau spinii pe 
cap. 

Deci, dacă ţinem să rămânem creştini, trebuie să iubim pe toţi oamenii, ca Iisus, că 
numai aşa-i sigură şi e cu putinţă “iertarea din inimă", care, atunci, vine ca de la si-
ne, uşor şi simplu, şi nici nu mai cade, chiar dacă ura ar răstigni-o pe toate crucile  
istoriei. De altfel aceasta şi e suprema dragoste şi semnul divinităţii Sale. Cu această 
iubire grăia Iisus către oameni. 

Sursa: Pr. Arsenie Boca, Cuvinte vii, Editura Charisma, 2006 

Vitamine duhovniceşti  


