Nepăsare, indiferenţă, minciună….!!??

Omul zilelor noastre se află sub amprenta certitudinii, a palpabilului, a primirii unor
răspunsuri imediate la problemele de zi cu zi. Speranţa atingerii unor idealuri urmăreşte un timp cât
mai scurt în împlinirea a ceea ce ţi-ai propus. Această certitudine exclude însă aşteptarea şi
speranţele nelimitate în venirea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. La momentul respectiv,
Aceasta va înlătura pe cei cuprinşi doar de realităţile veacului acestuia. Cu nădejdea împlinirii,
creştinul trebuie să lucreze continuu atât sufleteşte cât şi trupeşte pentru a primi ceea ce Dumnezeu
Însuşi a promis ca răsplată tuturor celor ce-I urmează învăţătura. Pentru aceasta S-a întrupat Iisus
Hristos ca să ducă la împlinire planul Tatălui – desăvârşirea naturii umane. Dacă n-ar fi această fază
finală, ar fi zadarnică toată viaţa noastră în Hristos.
În acest context problemele care ar trebui să ne invadeze trupul şi sufletul nu necesită
nicidecum amânare:
Suntem oare interesaţi de împlinirea noastră ca oameni?
Credem că adevărul va birui vreodată?
Din păcate răspunsurile sună mereu cam aşa: bineînţeles că vrem să ne împlinim din punct
de vedere material. Cât despre adevăr…., nici nu apuci bine să deschizi gura şi deja eşti luat în râso discuţie constructivă este din ce în ce mai greu de deschis pe acest subiect, într-o societate care
vede peste tot lipsa de adevăr iar rezolvarea problemelor e de mult timp pusă pe seama banilor. Nu
ştiu câţi dintre noi mai sunt mişcaţi de o astfel de problematică deja cunoscută dar din păcate
nerezolvată pentru unii. Eu cred însă că semnalul de alarmă este mereu binevenit într-o lume atât
de agitată. Dintotdeauna a fost aşa şi aşa va rămâne. Fiecare vorbeşte de perioada în care trăieşte ca
fiind cea mai dificilă şi se erijează în victimă a timpului său. Că societatea evoluează, nu se poate
nega nicidecum dar cursul vieţii rămâne acelaşi: naştere - viaţă – moarte. Interesul sau dezinteresul
pentru dragoste, credinţă, adevăr sunt cele care pot modifica pulsul şi cursul vieţii. Par doar nişte
lozinci dar sunt sigur că mulţi dintre dumneavoastră aţi fost cândva loviţi de lipsa lor la cei de lângă
voi. Este dureros, deoarece, după ce ne confruntăm cu acestea, în loc să ne întărim şi să luptăm mai
mult pentru realizarea lor, devenim ca ceilalţi spunând simplu: aşa sunt vremurile. Frumoasă
scăpare şi de ce să nu recunosc utilă în condiţiile actuale. Să nu uităm că nu facem decât sa ne
limităm la “actual” şi să ignorăm cu dezinvoltură scopul pentru care am fost creaţi: unirea cu
Dumnezeu care începe “acum” şi se va desăvârşi “dincolo”.
În acest sens Sfinţii Părinţi vorbesc de un sens al acestei vieţi când omul face din ea o
călătorie conştientă spre moarte şi spre cele de după ea ca o ţintă, ca o împlinire.
Teodor al Edesei afirma în acest sens: “Cel ce călătoreşte fără ţintă se va osteni în deşert”1.
Aceast scop impune însă o trăire duhovnicească, o abandonare a vieţii pământeşti în materialitatea
sa şi o îndreptare spre duhul învăţăturii Evangheliei. “Dacă vieţuiţi după trup veţi muri, iar dacă
ucideţi cu Duhul faptele trupului veţi fi vii” (Rom. 8,13). Aceasta trebuie să o facem din iubire de
Sfântul Maxim Mărturisitorul – Filocalia – vol. I <<Învăţătura despre viaţa morală în 170 de
capete>>, traducere de Pr. Stavr. Dr. D. Stăniloae, Sibiu 1947, Tipografia Arhidiecezană, p. 12.
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Dumnezeu care a primit moartea pentru ca noi să putem muri cu El, să ne predăm Lui în această
viaţă pentru a fi dincolo prezenţi. Continuitatea între viaţa corporală şi viaţa veacului ce va să vină
(I Tim. 4,8) este, deci, doar întreruptă.
Dumnezeu n-a făcut moartea şi nu se bucură de pieirea celor vii. El a zidit toate lucrurile
spre viaţă; pe om l-a zidit spre nestricăciune şi l-a făcut după chipul fiinţei Sale. Trebuie să existe
teamă de păcate şi nu de moarte. Să nu ignorăm că indiferenţa faţă de Dumnezeu duce la pierderea
stării de iubire pe care o are faţă de noi şi ajungem astfel robii păcatului care devine a doua natură.
Firea dumnezeiască a luat firea umană tocmai pentru a ne ridica din starea decăzută a păcatului.
Cuvintele Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi sunt mai mult decât elocvente. Considerate însă
învechite de o societate care e pornită parcă să încurajeze numai schimbarea ele rămân o mărturie
vie pentru creştinul adevărat. Manifestarea lucrării în lume a lui Dumnezeu Cel Întreit în Persoane
nu poate fi simţită decât de cei ce conştientizează valoarea Evangheliei şi trăiesc în Biserică şi prin
Biserică adevărul.
Prin jertfa şi Învierea Fiului ceva radical s-a produs în starea şi istoria umanităţii: a apărut
puterea învierii , a vieţii care şterge frica de moarte. Prin puterea Crucii, umanitatea a fost eliberată,
fiind scoasă din starea de victimă în care era ţinută. Ceea ce părea a fi de neînlăturat a fost biruit de
puterea divină a lui Hristos.
În mişcarea istoriei apare o altă mişcare, aceea a Împărăţiei viitoare. Întruparea şi învierea
nu au numai o rezonanţă de memorial, de amintire a evenimentelor, ci şi o rezonanţă de anunţare a
viitorului, de pregătire a ceea ce va veni. Tatăl Ceresc coboară spre noi prin prezenţa Sa în Sfintele
Taine, pentru ca omul să perceapă şi să simtă mai aproape dumnezeirea. Fără a conştientiza
totalmente, omul are libertatea deplină de la Creator de a alege ce crede de cuviinţă pentru prezentul
şi viitorul său. Aceasta este frumuseţea vieţii şi împlinirea ei se lasă aşteptată până dincolo de
moarte. Ea îşi are parfumul şi misterul ei atât timp cât nu ştii ce va urma şi, de aceea, trebuie trăită
profund pentru că e prima şi ultima de acest fel2.
Societatea te copleşeşte în stilul în care a fost construită şi nici nu suportă o
schimbare radicală; în consecinţă, numai cei ce scapă de tirania tiparului social rămân cu adevărat
oameni. E greu dar nu imposibil. Dacă vrei să simţi că trăieşti şi să
nu-ţi pară rău mai târziu pentru ce faci astăzi, înarmează-te cu armele adevărului, dragostei, răbdării
şi atunci orice sacrificiu pe care l-ai face ar lovi cel mult în tine dar nicidecum în aproapele. La ce
bun oare să ne facem că trăim şi să spunem că iubim de vreme ce minciuna e astăzi adevăr şi
adevărul minciună? Acesta nu-i decât ignoranţă faţă de Hristos, Fiul Lui Dumnezeu Întrupat.
Tot ce-i divin trebuie respectat şi orice tentativă de a ignora creaţia atrage după sine urmări.
Nu ni se cere frică sau teamă de divinitate ci înţelegere şi conlucrare pentru a îndepărta şi a vindeca
neajunsurile vremurilor în care trăim. Să reprezinte aceste rânduri: Nepăsare…., Indiferenţă…,
Minciună…? Acolo unde încă mai este, conştiinţa va găsi răspunsul şi-l va pune poate şi-n practică.
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