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Aici este gi cheia pedagogiei participarii la viafa Bisericii. Nu. Nu-i nevoie
s[-i agalim de noi, troiiul plin de nevoi
si mereu radar rasftlului nostru, pentru
a arata comunitalii noastre cI suntem
buni crestini. Dumnezeu, Care le vede
pe toate intr-ascuns, vede gi privegherile noastre la vreme de boall gi emoliile
noastre la scoai6.. Simte Ei qtie ca ne iubim copiii. Nu-i vrea ablibildul puterii
noastre de convingere. Aici este gi misiunea profesorului de religie. in a-i da
argumente copilului pentru Duminica,
in a-l creste om ai Duminicii de fiecare
zi. Obosit de multele agteptiri ori frustrat
ca sunt prea putine, copilul de astizi nu-i
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imbognlili in toate,
ca si facem fapte de dirnicie...
(2 Corinteni 9, 6-11)

Mi-aE dori ca, atunci cAnd citili rAndurile cuvAntului acestuia, sI inchideli
televizorul, mai ales dac[ e pe $tiri, si
inchideli - cei tineri -, facebook-ul gi si
deschideli Sfinta Scripturi la cuvXntul
adresat de Sfintul Pavel locuitorilor din

Corint. Textul Apostolului Duminicii
acesteia, care se leagi de Pescuirea Minunati (Luca 5, 1- 1 1), incepe cu aceste
cuvinte: ,,Cine seamini cu zgircenie,
ca zgdrcenie va secera, dar cine va semlna din belgug, din belEug va secera.
Fiecare si dea cum a hotirit in inima
lui: nu cu regret, nici din obligalie, c[ci Dumnezeu il iubegte pe cel care dl
cu bucurie" (2 Cor.9, 6-7). Nu, Pavel,
Apostoiul Nearriurilor, nu vobegte de
vreun acord poiitic Ei nici de vreo lege
europeand, nu adreseazd, ?n numele
lui Hristos, nici o cerere ultimativi, cu
exceplia aceieia care privegte plrdsirea
picatului. Bogllia pe care am tot visato ne-a ajuns din urmd. Avem rafturi
18

pline ,,de detoate", ci.litorim unde vrem,
cumpdrim sau ne inrobim cAte unui
credit cu o usurinla pe care niciodata generatiile anterioare nu au avut-o.
Suntem, pirelnic, mai bogali ca niciodati. in inima noastr5., in schimb, nu
mai incap stri.inii la ananghie, nu mai
incap cei fliminzi si insetali, cei care au
nevoie de ajutor. Suntem cregtini de lux,
propovlduind Sfinlii P[rin!i, dar nu le
mai trlim vie!i1e. Le apdrdm conceptele,
dar le uiti.m mi.rturia scrisa cu sAnge.
Ne jenim si fim creqtini care si tr5.iasci
dupl cuv6.ntul Apostolului: ,,Iar Dumnezeu are puterea sI vi faci si prisosili
in orice har, ca sa fili mereu indestulali
in toate gi sd prisosili in orice fapti buni..." (2 Cor. 9, 8). Ce am fi frra Harul
lui Dumnezeu nu-i greu de inchipuit.
Vedem mereu cum cad imperii, de toate
soiurile, citim adesea despre pribugiri
de oarpeni care au tot. Nu qtiu insd. de
nemurirea dati de Harul lui Dumnezeu.
Ceea ce scriu nu este un apel Ia brate
incruciEate sau lene. Ci la omenia din
noi, care este lucrarea Harului lui Dumnezeu in vie{ile noastre.
Apostolul Pavel scrie: ,,Cel ce dd
slmAnfi. seminltorului gi pAine pentru

hrani vi va da qi v[ va inmulfl
19
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ali seminat gi va face si creasci roadele
voastre" (2 Cor. 9, 10). E un indemn la a
infelege cd.zdroaba noastri, oricAt ar fi de
mare, poate fi rodnici numai prin purtarea de grijd a lui Dumnezeu. De aceea devenim penibili cind ne umflim in
penele boglfiei sau cite unei funclii dobi.ndite dupI regula lumii, rupte adesea
de regula de aur a Evangheiiei lui Iisus
Hristos. El ne invali ci aproapele nostru
este cel pulin la fel de important ca noi
inqine in logica imbogllirii in Dumnezeu. Pescuirea minunati ne dovedegte
aceasta. Cine este cu El in corabie, oricit
de mare i-ar fi zdroaba, preaplinul vine
prin lucrarea Lui. La porlile RomAniei, o
mare in furtuni. Sus inima, cereli Pescarului minunat si vindece fricile noastre
qi s[ ne aduci in nivodul iubirii pradi
de pre[. Aproapele nostru!

Stiu un om in Hristos, care...
(2 Cor. 12,2)

In Duminica Predicii de pe Munte,
care amintegte despre iubirea vrijmagilor
(Luca 6, 31-38), textul Apostolului (2.
Cor. 1 l,3l-33, 12. 1-9) ni-l aduce dinaintea sufletelor noastre pe Pavel, ApostoIul Neamurilor. intregul text este despre
,,dac[ ar fi s5. mi mindresc...". iar Pavel
avea de ce. Este singurul dintre Apostoli pentru care Hristos Domnul lucreazd

dup[ inviere strasnic, aducAndu-l din
grupul celor care ucideau cregtinii in grupul celor care-i nasc din nou, prin Taina Botezului; din grupul prigonitorilor,
in grupul propoviduitorilor impariliei
Cerului. Ripit pe Drumul Damascului
de lucirea fhrl seamln a Dumnezeirii,
orbit de ea (Faptele Apostolilor cap. 9),
prigonitorul se transforml in propoviduitor gi igi afla sfArgitul ca martir. in el
par ci. sunt vii doi oameni: cel rlpit la
cer, care aude cuvinte de nedescris gi de

neingiduit omului si le rosteasci gi piminteanul Pavel, cel care ne lasi cuvinte
a ciror rostire ne lumineazS. in Evanghe21
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Iia iui Hristos. Rostegte adevirui cind
pomenegte marele Har al lui Dumnezeu
ce-1 insoleste mereu, ca gi atunci clnd
amintegte de ,,spinul in trup" (2 Cor.12,
7) ce-lline intru smerenie, legat de mila
lui Dumnezeu. Personalitate complexi,
Saul din Tars devine, in harul voii lui
Dumnezeu, Pavel, Apostolul lui Iisus
Hristos. Cel care se laudi cu slibiciunile
lui ca s[ rimini peste el puterea lui Hristos, zicind: ,,Deci mi bucur in slibiciuni,
in greutifi, prigoane gi strimtorlri, pentru Hristos: cAnd sunt slab, atunci sunt
tarel' (2 Cor. 12,10). Leclia unei astfel
de lecturi nu e greu de inleles. CAnd egti
omul lui Dumnezeu, cu adevirat, trebuie
slfii pregitit de prigoane gi strimtoriri
gi greutifi, lucrAnd mAntuirea in Haru1
Ei milaiui Dumnezeu. Hristos nu avenit
s[ propoviduiascl un cregtinism de lux,
clldicel, in care sl ni se cuvinS. ceva. A
venit, ca Dumnezeu intrupat, pentru a
dlrui firii umane puterea indumnezeirii prin impreunl-lucrare cu Dumnezeu.
Nu. Nu este un simplu transfer de putere, cum i-am spune in limbajui politic
ai lumii moderne. Ci este un dar adinc,
vrednic de lucrat pentru el.
De aceea cei care cred Biserica fricoas[ ori cu nevoi de cosmetizare, ca si
22
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dea bine

prin sondaje,

videsc a nu gti
nimic despre creEtinismul pe care-1 trdim.
Nu pentru astfel de ,,targeturi" inutile
gi stupide Biserica triieEte gi respiri, ci
pentru mintuirea celor care o constituie,
legali de Capul ei, Care este Hristos. Iar
Domnul, prin propria via!6 gi prin exemplul Apostoliior, nu ne vrea vedete de
conjuncturl, in sondaje preplitite sau in
tabloide guralive, ci pur gi simplu ne vrea
oamenil $i cei care triiesc acest adevlr
gtiu: ,,CAnd sunt slab, atunci sunt tare"l
se

..

...si nu mai tra.iesc eu,
ci Hristos trliegte in mine
(Galateni2, 16-20)

Duminicii acesteia,
dedicate Pirinlilor de la Sinodul VII
Ecumenic, ap[ritor al lcoanei, cel mai
adinc gind despre implinirea, in Hristos, a firii umane. El ne aduce aminte ci
limita superioari a nevointei cregtine
este Hristos, venit si. ne ajute si murim
fala de Lege ca si triim cu Dumnezeu
(GaL.2,19). Se triim cu Dumnezeu este
modul prin care r5.spundem Domnului la chemarea Sa de viall,la exerciliul
invierii pe care ni-l pune la indemAnd,
in fiecare zi. in ce mod? Sd ascultam
pe Sfrntul Ioan Guri de Aur: ,,$tiu Ei
eu! Nu-i timp de prigoani, dar timp de
mucenicie estel (...) Nu te prigonesc
oamenii, dar te prigonesc demonii! (...).
Este Apostolul

CITIRE!

acestui veac, cu duhurile

rautllii (...).

Cumplit este jarul cirbunilor, dar mai
grozav e jarul poftei! Niciodatl nu inceteazd. rdzboiul acesta!" (din vol. .Predici
la sarbdtori impardte;ti ;i cuvdntari de
laudd la sfinli, 1998, p. 483-489). CAt
de adAnca este aceastd. realitate propusi
de Arhiereul de odinioarl al Constantinopolului Bizantin. Ne dovedegte in ce
mod, una cu Hristos inseamni rlstignit
cu El pentru fiecare biruinli ce o prilznuim ca oameni. Ne indeamnd s[vedem,
cu luciditate, in ce mod mila lui Dumnezeu se face viali in noi, m6.ntuire gi Har.
Pavel, Apostolul lui Hristos, indeamnl
poporul din Gaiatia si invele ci ,,nimeni
nu ajunge drept prin faptele Legii, ci prin
credinta in Iisus Hristos" (Gal. 2, 16),
intr-un echilibrat exerciliu de colaborare
cu Dumnezeu in ce priveqte invesnicirea
omului.
Ztlele noastre incearcd, amarnic si cu
rezultate, s5. ne dezvele de lmpreunl-lucrarea iu Dumnezeu. Credem ci suntem

Au stat aceia nedoborili in fa{a unor dureri de nesuferit, biruie gi tu gAndurile
cele p5.cltoase gi rele ce gAlgiie in inima ta! (...) Acum nu avem de luptat cu
singele qi trupul, ci cu incepd.toriile, cu
stlpiniile, cu stipAnitorii intunericului

puternici, c5. putem orice si c[ ne este
inglduit orice. Pirem, in viala noastri
personali, asemenea unor oameni care
merg pe stradi., in zori de zi, vorbind
cu voce inalti, frrl si le pese de odihna
bd.tr6.ni1or ori a bolnavilor, fhrd. si pri-
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