Meditaåie

Cine este
aproapele meu?
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„Un învãþãtor al Legii
s-a sculat sã ispiteascã
pe Isus ºi I-a zis:
„Învãþãtorule, ce sã
fac ca sã moºtenesc
viaþa veºnicã?”
Isus i-a zis:
„Ce este scris în Lege?
Cum citeºti în ea?”
El a rãspuns: „Sã
iubeºti pe Domnul,
Dumnezeul tãu, cu
toatã inima ta, cu tot
sufletul tãu, cu toatã
puterea ta ºi cu tot
cugetul tãu; ºi pe
aproapele tãu ca pe
tine însuþi.”
„Bine ai rãspuns” i-a
zis Isus „fã aºa, ºi vei
avea viaþa veºnicã.”
Dar el, care vroia sã se
îndreptã-þeascã, i-a zis
lui Isus: „ªi cine este
aproapele meu?”

Luca 10.25-29
12

Cuvântul Adevãrului

are parte din
interpreþii pildei
samariteanului
milos (Luca 10.25-37) aruncã
blamul în cârca preotului ºi a
levitului, ºi pe bunã dreptate; ei
au trecut mai departe cu indiferenþã, ocolind victima tâlharilor.
Numai cã abordarea care blameazã pe alþii, ne lasã pe noi fãrã
lecþia de învãþat. Stins de mult în
negura veacurilor, contextul
culorii locale pare sã lase pilda
fãrã relevanþã pentru oamenii
religioºi ai secolului al 21-lea. Tu
nu eºti preot, eu nu sunt levit ºi
el nu este samaritean. Cei trei cãlãtori sunt identificaþi în termeni
religioºi sau etnici, dar niciunul
din aceste criterii nu se aplicã la
noi. Pilda, însã, a fost adresatã
tuturor credincioºilor, pânã la
sfârºitul veacurilor.
Excluzând din datele pildei
pe cei trei protagoniºti, rãmâne
pãrãsit pe drumul Ierihonului
omul jefuit, bãtut, aproape mort.
Poate cã nu întâmplãtor acesta din
urmã este identificat, simplu ºi
universal, doar ca „un om” (Luca
10:30). El singur a „supravieþuit”, prin cele 20 de veacuri trecute, o întrupare vie a nevoii
umane atotprezente, indiferent de
apartenenþa etnicã, de culoarea
pielii, de poziþia pe scara aspiraþiilor umane.
În mod corect, cãrturarul a
citat din Lege esenþa cerinþelor ei,
adicã a iubi pe Dumnezeu cu
toatã inima ta, cu tot sufletul tãu,
cu toatã puterea ta ºi cu tot cugetul tãu, ºi pe aproapele tãu ca
pe tine însuþi. Religia fãrã substanþã a preotului, a levitului ºi a
cãrturarului (sã ne includem oare

ºi pe noi?) se laudã cã iubeºte pe
Dumnezeu cu o iubire declaratã
în cuvinte, în forme, în tradiþii, în
ritualuri ºi în fidelitate denominaþionalã, dar se dovedeºte falimentarã în a face pentru aproapele lui singurul lucru care conteazã în ceasul nevoii sale. Pot ei
pretinde iubire pentru Dumnezeu, fãrã a fi demascaþi ca fãþarnici, „cãci cine nu iubeºte pe fratele sãu, pe care-l vede, cum poate
sã iubeascã pe Dumnezeu, pe
care nu-L vede?” (1 Ioan 4:20).
Simplitatea concluziei apostolului Ioan este dezarmantã; cele
douã porunci citate de cãrturar nu
pot fi separate, cãci „cine iubeºte
pe Dumnezeu, iubeºte ºi pe
aproapele sãu”.
Apostolul Iacov, la rândul sãu,
cheltuieºte o bunã parte a epistolei
sale argumentând aspectul practic
al credinþei, care se exprimã pe
sine prin fapte ºi ridicã a doua
poruncã citatã de cãrturar la nivel
de Lege împãrãteascã, adicã „Sã
iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine
însuþi” (Iacov 2:8). Tot el rezumã
într-un singur verset faptele
religiei autentice, curatã ºi
neîntinatã, care este împlinitã
„înaintea lui Dumnezeu, Tatãl
nostru”, dar practicatã având în
vedere „pe orfani ºi pe vãduve”;
aceºtia din urmã reprezentând
obiectul dragostei creºtine (1:27).
Dar sã ne transpunem pe noi
înºine în datele pildei, coborând
pe drumul Ierihonului. Uitãm de
preot ºi de levit, chiar ºi de samaritean, cãci porunca iubirii ni se
adreseazã direct. Ar fi inutil sã
recurgem la subterfugii, interpretãri ºi justificãri, ca învãþãtorul
Legii. Cuvintele lui Isus sunt clare

