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În Mesajul pentru Postul Mare din acest an, Papa Francisc 
ne îndeamnă ca, depășind „indiferența și pretențiile 
noastre de atotputernicie”, să trăim cele 40 de zile care 

ne conduc spre Paști „ca un parcurs de formare a inimii”.
Două imagini sugestive se desprind cu ușurință din 

acest Mesaj, care încă din titlu – Întăriți-vă inimile” (Iac 
5,8) – este o invitație la a ne reînnoi viața spirituală: prima 
– un Dumnezeu sensibil la nevoile creaturilor sale; a doua 
– omul adesea indiferent față de aproapele său și față de 
Dumnezeu însuși.

Dumnezeu „nu este indiferent faţă de noi. Fiecare dintre 
noi este îndrăgit de El, ne cunoaște pe nume, ne îngrijește 
și ne caută atunci când îl părăsim. Fiecare dintre noi îl inte-
resează; iubirea sa îl împiedică să )e indiferent faţă de ceea 
ce ni se întâmplă”. Pe de altă parte, „atunci când noi ne sim-
ţim bine și ne simţim comozi, cu siguranţă uităm de ceilalţi 
(lucru pe care Dumnezeu Tatăl nu-l face niciodată), nu ne 
interesează problemele lor, suferinţele lor și nedreptăţile pe 
care le îndură… atunci inima noastră cade în indiferenţă”. 

Inima omului este cuprinsă de indiferență, complăcân-
du-se în propria bunăstare și uitând „de cei care nu se simt 
bine”. O astfel de atitudine egoistă, spune Papa Francisc, „a 
căpătat astăzi o dimensiune mondială, în așa măsură încât 
putem vorbi despre o globalizare a indiferenței”. Indiferența 
față de aproapele și față de Dumnezeu este „o reală ispită și 
pentru noi, creștinii”. 

Pentru a nu ) cuprinși de indiferență și pentru a ne 
reînnoi viața spirituală în timpul Postului Mare, Sfântul 
Părinte ne propune spre meditare trei versete din Sfânta 
Scriptură. Primul, cu referire la Biserica universală, este 
luat din întâia Scrisoare a Sfântului Apostol Paul către 
Corinteni: „Dacă suferă un membru, toate membrele suferă 
împreună cu el” (12,26). Caritatea lui Dumnezeu, care 
frânge indiferența („închiderea mortală în noi înșine”), ne 
este oferită de Biserică prin învățătură, dar mai ales prin 
mărturie, explică Papa. A ) creștin înseamnă a deveni 
„slujitor al lui Dumnezeu și al oamenilor”, așa cum ne învață 
Mântuitorul și cum ne amintește ritualul spălării picioarelor, 
din Joia Sfântă. Numai cel care se lasă „spălat” de Cristos 
poate să se pună în serviciul aproapelui, să-l slujească pe 
aproapele său. „Postul Mare este un timp propice pentru a 
ne lăsa slujiţi de Cristos și a deveni, astfel, asemenea Lui”, 
subliniază Suveranul Pontif. Prin Cuvântul lui Dumnezeu 
din Sfânta Scriptură, prin participarea la Sacramente, mai 
ales la Sfânta Euharistie, și prin mărturisirea credinței 
această caritate „slujitoare” devine e)cace.

Papa ne invită să concretizăm în viața comunităților 
noastre parohiale cele referitoare la Biserica universală. 
Re/ectând la cel de-al doilea verset propus – „Unde este 
fratele tău” (Gen 4,9) – conștientizăm că noi, creștinii care 
formăm comunități de credință, parohii, suntem, după 
învățătura Apostolului, un singur trup. Ce fel de trup 
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formăm noi, comunitatea noastră, parohia noastră? „Un 
trup care în același timp primește și împărtășește ceea ce 
Dumnezeu vrea să dăruiască? Un trup care cunoaște și care 
se îngrijește de membrele sale mai slabe, sărace și mici? Sau 
ne refugiem într-o iubire universală care se angajează de-
parte în lume, dar îl uită pe Lazăr cel așezat în faţa propriei 
noastre uși închise? (cf. Lc 16,19-31)”. În această lume, de-
venită o „mare de indiferență”, să )m, așadar, după îndem-
nul Papei Francisc, „insule de milostivire”.

În sfârșit, după re/ecția asupra pericolului indiferenței 
care poate cuprinde Biserica și comunitățile noastre, Sfântul 
Părinte ne propune un verset din Scrisoarea Sfântului 
Apostol Iacob, „Întăriţi-vă inimile” (5,8), pentru a medita 
la atitudinea )ecărui credincios. Și ca indivizi putem că-
dea pradă indiferenţei, „sătui de știri și imagini tulbură-
toare care ne relatează suferinţa umană”, simţind în același 
timp incapacitatea noastră de a interveni. Ce putem face? 
Cum putem evita pericolul indiferenţei? Ne răspunde Papa 
Francisc. În primul rând, prin rugăciune. „Să ne rugăm în 

comuniunea Bisericii pământești și cerești. Să nu neglijăm 
forţa rugăciunii a atâtora!” În al doilea rând, prin gesturi 
concrete de caritate. „Postul Mare  – spune Papa – este un 
timp propice pentru a arăta acest interes faţă de celălalt cu 
un semn, chiar mic, dar concret”. Și în al treilea rând, prin 
convertire interioară. „Suferinţa celuilalt constituie o che-
mare la convertire, pentru că nevoia fratelui îmi amintește 
fragilitatea vieţii mele, dependenţa mea de Dumnezeu și  
de fraţi”. 

Împreună cu Sfântul Părinte Francisc, la începutul aces-
tui Post Mare, să-l rugăm pe Mântuitorul: Fac cor nostrum 
secundum cor tuum. Fă inima noastră asemenea cu Inima 
Ta. Astfel vom avea „o inimă puternică și milostivă, vigilen-
tă și generoasă, care nu se lasă închisă în ea însăși și nu cade 
în vârtejul globalizării indiferenţei”.

PS Cornel DAMIAN
Episcop Auxiliar de București

A ne întoarce la Domnul „cu toată inima” înseamnă 
a întreprinde drumul unei convertiri nu super)-
ciale și tranzitorii, ci un itinerar spiritual care se 

referă la locul cel mai intim al persoanei noastre. De fapt, 
inima este sediul sentimentelor noastre, centrul în care se 
formează alegerile noastre, atitudinile noastre. Acel „în-
toarceţi-vă la mine cu toată inima” nu implică numai pe 
)ecare individ, ci se extinde la întreaga comunitate, este o 
convocare adresată tuturor: „Adunaţi poporul, consacraţi 
o adunare! Întruniţi-i pe bătrâni, convocaţi-i pe prunci și 
pe copiii de la sân! Să iasă mirele din camera lui și mirea-
sa, din camera sa nupţială!”.

Profetul se oprește îndeosebi asupra rugăciunii preo-
ţilor, a)rmând că trebuie însoţită de lacrimi. Ne va face 
bine, tuturor, dar în special nouă, preoţilor, la începutul 
acestui Post Mare, să cerem darul lacrimilor, așa încât să 
facă rugăciunea noastră și drumul nostru de convertire 
tot mai autentice și fără ipocrizie. Ne va face bine să ne 
punem întrebarea: „Eu plâng? Papa plânge? Cardinalii 
plâng? Episcopii plâng? Consacraţii plâng? Preoţii plâng? 
Plânsul este în rugăciunile noastre?”. Și tocmai acesta este 
mesajul Evangheliei de astăzi. În textul din Matei, Isus re-
citește cele trei opere de evlavie prevăzute în legea mozai-
că: pomana, rugăciunea și postul. Și distinge faptul extern 

de faptul intern, de acea plângere a inimii. În decursul 
timpului, aceste prescrieri au fost atinse de rugina forma-
lismului exterior, sau chiar s-au transformat într-un semn 
de superioritate socială. Isus scoate în evidenţă o tentaţie 
comună în aceste trei opere, care se poate rezuma chiar în 
ipocrizie (o numește de trei ori): „Aveţi grijă să nu săvâr-
șiţi faptele voastre bune înaintea oamenilor ca să )ţi văzuţi 
de ei…Când dai de pomană, nu trâmbiţa înaintea ta așa 
cum fac ipocriţii… Când vă rugaţi, nu faceţi ca ipocriţii, 
pentru că lor le place să se roage stând în picioare… ca să 
se arate oamenilor… Când postiţi, nu )ţi triști ca ipocriţii” 
(Mt 6,1.2.5.16). Știţi, fraţilor, că ipocriţii nu știu să plângă, 
au uitat cum se plânge, nu cer darul lacrimilor.


