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 Și, iată, venind un tânăr la El, i-a zis: Bunule Învățător, ce bine să 
fac, ca să moștenesc viața veșnică? Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni 
nu este bun, decât numai Unul Dumnezeu.
 Tânărul acesta n-a venit ca să-L ispitească, ci ca să se îndrepteze însetând de 
viața cea veșnică. Și a venit la Hristos ca la un simplu om și de aceea îi zice Domnul: 
„De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun, decât numai Unul Dumnezeu”. 
Adică, „dacă Îmi zici că sunt „bun” - ca unui simplu învățător -, rău zici, pentru că 
nimeni dintre oameni nu este bun cu adevărat”. (Acestea le zice Domnul,) mai întâi că 
suntem și lesne schimbăcioși de la bine la rău, iar apoi și asemănându-se bunătatea 
oamenilor cu bunătatea lui Dumnezeu, răutate se secotește. 
 Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. El a zis: Care? Iar 
Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu 
mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe 
aproapele tău ca pe tine însuți.
 Pe cel care a întrebat, Domnul îl trimite la poruncile Legii, ca să nu zică iudeii 
că defaimă Legea. Dar ce răspunde tânărul?
 Zis-a Lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-
mi lipsește?
 Unii îl socotesc trufaș și îl învinuiesc pe tânăr de mândrie. Căci cum a putut el 
iubi pe „aproapele”, de vreme ce era bogat? Căci nimeni din cei care-și iubesc „ 
aproapele” ca pe sine însuși nu poate fi mai bogat decât „aproapele”. Iar 
„aproapele” este omul.
 Alții înțeleg altfel, anume că tânărul a zis așa: „Socotește, Doamne, că pe 
acestea toate le-am păzit. Ce încă îmi mai lipsește?”
 Iisus i-a zis: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, 
dă-o săracilor și vei avea comoară în Cer; după aceea, vino și urmează-
Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe 
avuții.
 Domnul zice: „Câte grăiești că ai păzit, după obiceiul iudaicesc le-ai păzit. Iar 
de voiești să fii desăvârșit - adică să fii ucenic al Meu și creștin -, mergi, vinde-ți averile 
tale și dă-le săracilor. Dă-le pe toate, fără să mai oprești ca să faci neîncetat 
milostenie, ci cu totul să te lipsești de bogăție”.
 Și pentru că unii fac milostenie, dar au viață plină de toată necurăția, zice: 
„vino urmează Mie”, adică îi spune să aibă și toată cealaltă faptă bună. Iar tânărul 
s-a întristat, căci, cu toate că dorea viața veșnică, adică gras și adânc era pământul 
inimii lui „spinii” bogăției îl înecaseră „căci avea multe avuții”. Cel care are 
puține, nu este tot atât de mult stăpânit de ele, căci mai cumplită și tiranică este 
legătura de averile multe. Și pentru că vorbea unuia bogat, îi spune: „Vei avea 
comoară în Cer”,  de vreme ce ești iubitor de avere.
 Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu 
va intra în împărăția Cerurilor. Și iarăși zic vouă că mai lesne este să 
treacă cămila prin urechile acului, decât se intre un bogat în Împărăția 
lui Dumnezeu.
 Cât timp este bogat, adică el are de prisos, iar alții n-au nici cele de nevoie, nu 
va intra în Împărăția Cerurilor; dar după ce se va lepăda de toate, atunci nu mai este 
bogat și poate să intre. Căci îi este cu neputință celui ce are multe bogății să intre 
(„întru Împărăția Cerurilor”), după cum este cu neputință „ca să intre cămila 
prin urechile acului”. Vezi cum mai sus a zis „cu anevoie va intra”, iar aici că 
nicidecum nu este cu putință. 
 Unii tâlcuiesc cuvântul „cămilă” nu prin dobitocul numit astfel, ci prin 
funia groasă pe care o folosesc corăbierii la aruncarea ancorei.
 Auzind, ucenicii s-au uimit foarte, zicând: Dar cine poate să se 
mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta este cu 
neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință.
 Ucenicii, fiind iubitori de oameni, L-au întrebat aceasta nu pentru ei, căci 
erau săraci, ci pentru toți oamenii.
 Iar Domnul învață să nu ne măsurăm mântuirea cu neputința omenească, ci 
cu puterea lui Dumnezeu, căci dacă cineva va începe a nu fi lacom, va spori și spre a 
lepăda cele de prisos. Iar după aceasta, va ajunge să lepede și cele de nevoie și așa bine 
va călători cu ajutorul lui Dumnezeu.
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Învãțãm împreunã
Ectenia mare de la Sfânta Liturghie (continuare din numărul trecut)
 Iar după aceasta (adică după primele două cereri, n.ed.), suntem îndemnați 
să ne rugăm din tot sufletul și pentru alte lucruri: nu numai pentru Biserică și pentru 
stăpânire, pentru cârmuitorii bisericești și cei lumești, pentru cei ce sunt în 
primejdii, în necazuri și în nevoi, ci și pentru toți oamenii din toată lumea. Ne rugăm: 
„pentru pacea a toată lumea...”, ca unii care știm că Dumnezeu este stăpânul 
obștesc al tuturor făpturilor Sale și că El are grijă de toate, ca un ziditor al lor; iar acela 
care poartă grija acestora îl cinstește mai bine decât dacă I-ar aduce jertfa (aluzie la  
Osea VI, 6 „Că milă voiesc, iar nu jertfă, şi cunoaşterea lui Dumnezeu mai 
mult decât arderile de tot.”). 
 În al doilea rând, ne rugăm pentru ca, în pacea și liniștea lor tihnită și 
netulburată și noi să putem duce o viață tihnită și netulburată în toată cucernicia și 
vrednicia, după cum ne îndeamnă Sfântul Pavel („Vă îndemn deci, înainte de 
toate, să faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri, pentru toţi 
oamenii, pentru împărați și pentru toți care sunt în înalte dregătorii, ca 
să petrecem viață pașnică și liniștită întru toată cuvioșia și buna-
cuviință”).
 Ne rugăm nu numai pentru cele sufletești, ci și pentru bunurile materiale de 
care avem nevoie: pentru buna întocmirea a văzduhului, pentru îmbelșugarea 
roadelor pământului, ca să ne aducem aminte că Dumnezeu este izvorul și dătătorul 
a toate și că numai spre El să ne îndreptăm privirea. Căci Mântuitorul însuși ne-a 
poruncit să cerem de la Dânsul chiar pâinea cea de toate zilele („Pâinea noastră cea 
spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi;”) odată cu celelalte lucruri.

din cartea: Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii, Nicolae Cabasila, Sfântul, pag. 18-
19

Cuvinte pentru pãrinți
Lumea TV ca mediu de experiență
(continuare din numărul trecut; prima parte a articolului o puteți accesa pe 
www.parohiaglasgow.co.uk/buletin ) parohial
 Televizorul nu numai că nu favorizează o participare interactivă la procesul 
de cunoaștere, ci, dimpotrivă, presupune o experiență pasivă și pasivizantă pentru 
mintea umană. După vizionarea prelungită, copiii vor avea tendința de a rămâne în 
aceeași stare de pasivitate sau neimplicare în cunoașterea lumii reale. Celor care se 
uită mult la televizor li se sărăcește în mod proporțional capacitatea de a imagina 
jocuri, le slăbește dinamismul mintal. (Winn 1996: 70-76) J. Healy subliniează faptul 
că: „întrucât în configurarea sistemelor neuronale, conexiunile se realizează, ca 
răspuns la efortul presupus de o activitate mentală, a-i introduce pe copii în mediul 
TV , a le deprinde mintea cu plăcerea facilă a vizionării înseamnă să le punem într-un 
risc real dezvoltarea abilităților mentale” ( Healy 1990: 45). 
 Problema fundamentală pe care o ridică vizionarea TV în ceea ce privește 
dezvoltarea structurilor corticale este gradul ridicat de repetitivitate (zilnic), durata 
și intensitatea experienței vizionării. Aceasta în situația în care studiile 
demonstrează că: 
Ÿ  fiecare experiență mai importantă sau mai des repetată în viața fiecărui om 

va genera o anumită structură corticală care va influența pe viitor, în mod 
proporțional, înteracțiunea acestuia cu realitatea;

Ÿ „atunci când copii sunt prinși într-un anumit tip de activitate câteva ore pe zi, 
conexiunile neuronale specifice acelui tip de activitate se vor configura, dar 
altceva este pe cale să fie diminuat” (Healy 1990:81);

Ÿ „atunci când anumite abilități rămân nefolositoare pe perioada apariției lor în 
stadiul de dezvoltare a creierului, fundamentele neuronale ale dezvoltării 
acestora pot să se „vestejească”, pierzându-și potențialitatea” (Healy 1990-81).

Având în vedere aceste constatări, devine justificată întrebarea pe care și-o pun tot 
mai mulți cercetători din lumea occidentală atunci când constată declinul 
principalelor abilități intelectuale la tinerii noii generații:
 Este posibil ca ritmul vieții contemporane, când mulți copii sunt în mod 
constant stimulați din afară, când ei nu mai au timp să stea să gândească, să 
reflecteze, să vorbească cu ei înșiși (limbaj intern) să facă posibilă apariția unor 
schimbări structurale (morfologice) în creierul noii generații? (...) „Este posibil ca 
tinerii care petrec zilnic un timp îndelungat în fața televizorului să aibă creierul 
dezvoltat diferit față de al acelora care se implică în activități fizice, interpersonale 
sau cognitive?” (Healy 1990:55).
 Răspunsul pe care-l dau la această întrebare cercetători renumiți ca dr. 
William T. Greenough (Univ. Illinois) (...) dr. Richard M. Lerner (Univ. 
Pennsylvania) (...) este unul afirmativ:
 „Da” - răspund ei -„din moment ce tinerii sunt atrași de un alt tip de activitate 
(privitul la TV) decât cei aparținând altor generații, atunci și funcția, și structura 
creierului lor vor fi alterate (...)  Creierul are tendința (așa este făcut el) de a repeta 
aceeași experiență; neuronii învață să reproducă modelul de răspuns deja format, 
ceea ce , de altfel, ne arată cum învață oamenii. Noi, de fapt, nu realizăm că ceea ce 
învățăm sunt obiceiuri sau deprinderi. Ori de câte ori copiii fac ceva în mod repetat ar 
trebui să ne întrebăm: este aceasta o obișnuință pe care dorim sa ei să o aibă (lucru 
valabil din punct de vedere funcțional și la adulți)?” (Healy 1990:55).
 Așadar, deprinderile formate prin repetiție determină constituirea unor 
modele neuronale specifice (de răspuns cortical la stimulii de mediu), modele care se 
pot repeta în viața cotidiană și care vor influența pereceperea și reflectarea mentală a 
realității. A-i învăța pe copii cu televizorul și a cultiva acest obicei în viața noastră 
înseamnă , de fapt, a modela niște structuri neuronale care determină cortexul să 
răspundă la provocările realității potrivit tipului de experiență propus de 
vizionarea TV; înseamnă să învățăm creierul cu atitudinea pasivă, să-l facem 
dependent de „plăcerea facilă a ecranului video”, să „îi slăbim abilitățile mentale” 
obișnuindu-l să nu reflecteze, să nu gândească realitatea, să nu dialogheze sau să 
nu se concentreze cu atenție la problemele pe care le întâmpină. (...)
 Ce se va întâmpla cu copii crescuți cu televizorul? Sunt ei, oare, condamnați 
pentru totdeauna la o proastă funcționare a creierului, datorită unei alterări 
structurale a acestuia? Răspunsul depinde de timpul pe care aceștia l-au petrecut în 
fața ecranului, în special în perioada preșcolară (2-5 ani) și, de asemenea, de gradul 
sau intensitatea implicării acestora în timpul vizionării. 
 Există deficiențe mai grave, datorate unei expuneri prelungite, care 
niciodată nu se vor putea recupera complet, dar pentru cazurile mai puțin grave, cu 
un efort mai mare se poate ajunge la dobândirea abilităților mentale ale unui copil 
normal.
 Capacitatea de modelare și remodelare a structurilor neuronale corticale 
este uriașă, astfel încât aproape la orice vârstă, cu un efort suficient, creierul, într-o 
anumită măsură se poate reconfigura (Healy 1990:53). Însă după cum constată 
cercetătorii, este cu mult mai dificilă reorganizarea deoarece „organizarea unor 
structuri neuronale înhibă reorganizarea” (Scott 1972:957). Experiențele avute la 
vârsta copilăriei sunt cele mai importante, deoarece atunci se pun bazele 
funcționale și structurale ale tuturor activităților de mai târziu.
din cartea: Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea 
copiilor în lumea de azi, Vigiliu Gheorghe, Ed. Prodromos, pg. 37-40
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