“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 36 (2014), Duminica a 25-a după Rusalii
(Pilda samarineanului milostiv)

Evanghelia: Luca 10, 25-37*

Î

n vremea aceea un învăţător de lege s'a ridicat, ispitindu-L pe
Iisus şi zicând: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de
veci?“ Iar El i-a zis: „Ce este scris în lege?, cum citeşti?“ Iar el,
răspunzând, a zis: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată
inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot
cugetul tău; iar pe aproapele tău, ca pe tine însuţi“. Iar El i-a zis:
„Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei fi viu“. Dar el, voind să se îndreptăţească pe sine, I-a zis lui Iisus: „Şi cine este aproapele meu?“ Iar
Iisus, răspunzând, a zis: „Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon şi a
căzut între tâlhari care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au
plecat, lăsându-l aproape mort. Iar din întâmplare un preot cobora
pe calea aceea, şi văzându-l, a trecut pe-alături. Tot aşa şi un levit,
ajungând în locul acela şi văzând, a trecut pe-alături. Iar un samarinean care mergea pe cale a venit la el şi, văzându-l, i s'a făcut milă;
şi apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin; şi
punându-l pe dobitocul său, l-a dus la un han şi i-a purtat de grijă. Şi
a doua zi, scoţând doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a zis: Ai grijă de el;
şi ceea ce vei mai cheltui ţi-i voi da eu când mă voi întoarce. Care
din aceştia trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între
tâlhari?“ Iar el a zis: „Cel care şi-a făcut milă cu el“. Iisus i-a zis:
„Mergi şi fă şi tu asemenea!“
*)Texte preluate din Biblie, (Ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu)
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Dumnezeu este dragoste
Părintele Rafail Noica
Am trăit în mare păcat înainte de a-L cunoaşte cu adevărat pe Hristos. M-a scos
Dumnezeu din tot. Nu înţeleg de ce m-a iubit atât de mult. Cum pot să mulţumesc
pentru asta? Cum să-I mulţumim Domnului pentru a-I fi bucurie?
Tema este a dragostei şi fără dragoste nimic nu se înţelege. Când a cerut cineva lui
Hristos care este prima poruncă a Legii, Hristos a zis că a iubi pe Dumnezeu din tot
ce ai şi din tot ce eşti. Hristos s-a grăbit să pună şi a doua poruncă, care este
asemenea primei: a iubi pe aproapele ca însuţi pe tine. Aceste două porunci nici
nu se găsesc împreună cu cele zece, ci prima este din cele zece, iar a doua din altă
carte, cartea Leviticului. Se dau în alt context, dar Hristos le-a împreunat pe
amândouă. Ambele se rezumă la cuvântul dragoste. Şi în afară de dragoste nu este
nimic, nici nu se explică nimic.
De ce ne iubeşte Dumnezeu atât? Fiindcă Dumnezeu nu are dragoste, El este
dragoste. Dumnezeu nu are atribute, nu are nimic, este tot ce este. Dumnezeu este
dragoste. Dumnezeu este bogăţie, Dumnezeu este cunoaştere. Înţelegeţi că ce ai o
să pierzi sau se poate schimba. Asta se întâmplă la noi: îl iubim pe aproapele că-i
deştept, că-i frumos, că-i mai ştiu eu ce. Iubim pentru că… Dacă se urâţeşte sau
dacă văd că e mai prost decât credeam etc., încetez să-l mai iubesc sau, pur şi
simplu, pentru că începe să mă enerveze cu nişte chestii de-ale lui. De ce? Fiindcă
eu nu am dragoste. Dar Dumnezeu este dragoste şi n-ar putea să o piardă decât
dacă ar dispare El Însuşi.
A fi în Dumnezeu este a firii şi atunci, relaţia cu orice şi cu oricine este relaţia
dragostei; cu toate Dumnezeu are o gingăşie care provine din dragoste. Părintele
Sofronie spunea: “Hristos, printr-un singur cuvânt de binecuvântare, cu cinci pâini
a hrănit 15.000 cel puţin”. De ce 15.000? Scriptura zice 5.000 de bărbaţi, dar fără a
număra pe femei şi pe copii, iar femeile şi copiii totdeauna sunt mai numeroşi
decât bărbaţii. Cu un singur cuvânt, cu o singură binecuvântare a săturat atâţia
oameni. Apoi a zis apostolilor să adune toate ca nimic să nu se piardă. Iată atenţia
pe care Dumnezeu o are până la cel mai mic amănunt. Părintele Sofronie, în experienţa lui, spunea că Dumnezeu lucrează cu omul cu o exactitate până la cel mai
mic amănunt, cu o exactitate câteodată înfricoşătoare în sensul că, uneori, te
scoate în ultima clipă, de ultimul fir de păr de viaţă sau de altceva. Omul chiar se
înfricoşează de pronia asta minunată a lui Dumnezeu.
De câte ori am trăit şi eu şi atâţia alţii o frică care nu este de-a lui Dumnezeu. Frica că poate că am păcătuit aşa de mult încât Dumnezeu n-o să mă mai ierte este,
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totuşi, o proiectare a păcătoşeniei noastre asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu şi poruncile Lui nu sunt pentru că Dumnezeu aşteaptă de la mine un comportament pe
care dacă nu-l afişez, apoi păzea... Dumnezeu nici nu aşteaptă să împlinesc poruncile! Proorocul Isaia zice: “Poruncile Tale lumină sunt pe pământ”. Toată tradiţia
filocalică a trăit în lumina acestor porunci, lumina care îmi arată întunericul în care
sunt. Zice: “Iubeşte pe Dumnezeu”. Dă-i drumul, încearcă. “Iubeşte pe aproapele”.
Dă-i drumul, încearcă. Ştim toţi rezultatele. De unde poţi să începi să trăieşti un
cuvânt dumnezeiesc? În cartea despre rugăciune a Părintelui Sofronie găsim iarăşi
un răspuns. El, la un moment dat, văzându-şi neputinţa, strigă către Dumnezeu:
“Iubesc poruncile Tale, sunt aproape de inima mea, dar Tu vezi că nu le pot trăi,
firea mea nu poate încape poruncile Tale, cuvintele Tale sunt viaţă dumnezeiască
nestricăcioasă. Eu sunt putregai şi stricăciune. Vino Tu şi sălăşluieşte în mine.
Lucrează Tu în mine cele bineplăcute Ţie”. Şi cu asta omul, în deznădejdea de sine,
se aruncă în mila lui Dumnezeu, Îl cheamă pe Dumnezeu să îi umple făptura golită
de sine cu Dumnezeu – se trăieşte deja ceea ce numea Părintele Sofronie smerenia
– şi asta e ceea ce caută şi Dumnezeu. El nu caută ca noi să afişăm un comportament după cuvintele Lui, ci El caută să mă lumineze, să mă arate ce nu sunt, ce nu
am. Aşteaptă de la mine ceva echivalent cu acest strigăt: Doamne, vezi că iubesc
lucrurile tale, dar nu pot. “Cămara Ta o văd împodobită, Mântuitorule, dar îmbrăcăminte nu am ca să intru într-însa. Luminează- mi haina sufletului meu...”.
Dumnezeu este dragoste. Mi-am dat seama cândva că, pentru mine, de-a lungul
vieţii mele, a fost o dogmă. Şi acum înţeleg un pic şi ce este o dogmă: o chestie neclintită. Nu ştiu de ce, dar aş zice aproape instinctiv, am crezut cuvântul acesta, am
crezut în atotputerea şi dragostea lui Dumnezeu şi tot ce am auzit, tot ce am citit,
de multe ori smintitor, chiar în Sfintele Scripturi, întotdeauna le-am pus, le-am cercat cu această viziune: dar dacă Dumnezeu este iubire, cum se înţelege asta? N-am
încercat să dau o explicaţie de la sine putere, mulţumesc Domnului! Iar instinctiv
m-a miluit Dumnezeu şi am avut trăirea asta că am aşteptat şi am căutat până când
mi-a venit răspuns. Şi răspuns mi-a venit la foarte multe din acestea şi am văzut
cum Dumnezeu este dragoste şi cum, în lumina iubirii lui Dumnezeu, se poate înţelege lucrul acela, orice întrebare, orice dogmă, orice nedumerire. Nu întotdeauna o
înţelegere dogmatică sau deplină, dar de multe ori destulă înţelegere ca să poţi trăi
mai departe şi să poţi nădăjdui şi pentru tine şi pentru alţii.
Să te încredinţezi tu şi pe toţi milei şi dragostei lui Dumnezeu, cum zice ectenia: “Pe
noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”.
Dumnezeu este dragoste! Să vă fie dogma neclintită şi nu veţi greşi!
(Sursa: Părintele Rafail Noica, Fragment transcris din conferinţa
Cuvântul proorocesc şi experienţa harului, Alba Iulia - 15 noiembrie 2007)
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Vitamine duhovniceşti
Divertismentul nu aduce fericirea, dar poate cauza depresia
Aproximativ tot ce se întâmplă în societatea actuală este aproape determinat mediatic. Noi, când spunem “societate mediatică”, vorbim de o societate în care omul are
un contact cu mass-media mult mai important decât contactul cu persoana umană.
Este un om dependent de mesajele mass-media, e o societate care se mişcă în
ritmul mass-media. Gândiţi-vă că procesul economic e dependent de procesul mediatic, procesul politic e dependent de procesul mediatic. De ce? Mass-media
reuşeşte să controleze foarte bine imageria colectivă, stereotipiile, deci tot ce
înseamnă mental colectiv. Masa critică, care gândeşte într-un anumit fel, aceea controlează mentalitatea tuturor oamenilor. Ei bine, mass-media intră în acest proces şi
se adresează maselor, deci nu indivizilor, nu persoanelor. E foarte greu să te sustragi
de la aşa ceva. De aceea, aproape tot ceea se întâmplă în societate este determinat
de cultura mediatică, de mass-media.
Şi atunci, apare problema aceasta a fericirii. Ce-şi doreşte omul în viaţă este
fericirea, dar această fericire pentru unul înseamnă o maşină mai performantă,
pentru altul o casă la ţară, pentru altul, o îmbrăcăminte mai aşa, pentru altul o
pereche, un însoţitor sau o distracţie mai nu ştiu cum. Fiecare în spate are dorinţa
de a fi fericit, însă această fericire capătă cu totul şi cu totul alte reprezentări, în
funcţie de experienţa culturală pe care a avut-o. Aici, mass-media joacă rolul
principal şi în genere, orientează persoana umană către ţinte false, care promit mult
şi satisfac puţin.
Atunci omul intră într-o vrie, într-un cerc vicios, căutând o direcţie în care nu poate
să afle adevărul, adică acea pace lăuntrică pe care o presupune fericirea (să nu ne
amăgim, poţi să obţii toate lucrurile din lumea asta, dacă nu ai pacea înlăuntrul tău,
nu poţi fi fericit). (…) Înlăuntru lor apare si se lărgeşte tot mai mult hăul acesta şi
frica de el însuşi. De aceea, caută în afară permanent. Însă, cu timpul, îşi dă seama
că nu mai are scăpare, şi devine prizonier al procesului acestuia depresiv de
demotivare. Din păcate, tot mai mulţi ajung în această situaţie.
Ca şi concluzie, cred că trebuie să ne trezim şi să căutăm acolo unde putem găsi fericirea, în relaţia cu oamenii, în relaţia cu noi înşine, pentru că oamenii nu mai au experienţa vieţii lor lăuntrice, şi în ultimă instanţă, în relaţia cu Dumnezeu. Din cercetările care s-au realizat în State, şi din ce în ce mai mult în Occident (la noi în România mai puţin pentru că nu sunt fonduri) relaţia cu Dumnezeu reuşeşte să aducă
omului o împlinire pe care nu i-o poate conferi nimic altceva în societatea actuală.
(Sursa: Virgiliu Gheorghe, biofizician, doctor în bioetică, www.crestinortodox.ro/interviuri/virgiliu-gheorghedivertismentul-aduce-fericirea-poate-cauza-depresia-144942.html)

