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Buna Vestire: un răspuns cu...
220 de întrebări!!
Anul acesta suntem martorii unei coincidențe în
calendarul latin care ne poate da mult de gândit:
ziua de 25 martie, când în mod obișnuit sărbătorim
Buna Vestire, cade tocmai în Vinerea Mare, când
comemorăm patima și moartea Mântuitorului! Deși
din punct de vedere liturgic este prevăzută mutarea
celebrării primei Sărbători, nu putem să nu ne
întrebăm cum să trăim în viețile noastre o astfel de
coincidență?

E bine să nu o trecem cu vederea, ci să ne lăsăm
provocați de ea, inspirați poate și de recentele
exerciții spirituale ale papei Francisc despre
„Întrebările directe ale Evangheliei”: cei patru
evangheliști au consemnat peste 220 de interogații
ale Domnului cuprinse în Vestea cea Bună, ca și cum
ar fi vrut să ne mențină conectați neîncetat la
„priza” dialogului și a rugăciunii: înțeleasă ca o
„evlavie a gândului”, întrebarea este comunicare
non-violentă, care nu urmărește să-l descoasă, nici
să-l reducă pe celălalt la tăcere, ci îl interpelează și
în același timp îl lasă liber. Isus însuși este o
întrebare. Viața și moartea lui ne interpelează cu
privire la sensul ultim al realității, ne întreabă
despre ceea ce face ca viața noastră să fie împlinită.
Iar răspunsul este tot El.

Era inevitabil ca nici iezuiții din România să nu fie
ocoliți de întrebări, și chiar dintre cele mai radicale.
Și noi suntem chemați să răspundem zilnic probei de
examen: mai întâi teoretic „cine zice lumea că este
Isus?”; iar apoi concret: „dar voi, cine ziceți că
sunt?” Practic, toate activitățile spirituale și
educative caută să dea socoteală de speranța care
este în noi. De aceea, în curând sperăm să vadă
lumina tiparului Comentariul lui Silvano Fausti la
Evanghelia după Marcu, un dialog necontenit între
întrebările lui Isus și răspunsurile ucenicilor, ale celor
de ieri și ale celor de astăzi, dialog practicat deja de
grupul Bunavestire de la Centrul Manresa din Cluj!
Cu toate acestea, suntem conștienți că nu putem
trece de primul examen dacă nu știm să răspundem
celeilalte întrebări de identificare, imposibil de
disociat de cea dintâi: „și cine este aproapele meu?”
Interogație veșnic actuală prin implicațiile sale
concrete în realitatea socială, ea a devenit cu atât
mai acută cu cât „aproapele” se vrea ținut la
distanță atunci când e vorba despre săraci, despre
refugiați, despre „cei altfel decât noi”. Cu toate
opreliștile, răspunsul nostru continuă să fie - de la
Satu-Mare prin Freres Romania și până la București
prin JRS -, un „Da” tuturor acelora care ne întind
mâna, fie pentru a cere ajutor, fie pentru a
colabora, fie pentru a ne îmbrățișa ca prieteni!
Să recunoaștem că aceste întrebări nu sunt deloc
ușoare și că, de multe ori, ne simțim depășiți de
situație. Însă atunci cel mai important este să auzim
întrebarea: „despre ce discutați aprins între voi pe
drum?” Și chiar dacă vom încerca să ne justificăm
dezamăgirea, întrebând la rândul nostru „oare ești
singurul străin din Ierusalim şi nu ştii cele ce s-au
întâmplat în el ?”, „străinul” nu va
înceta să ne ardă inima prin tâlcuirea
Bunei Vestiri, până când nu-l vom
recunoaște la frângerea pâinii.
Cristos a înviat! Paște fericit!
Frățește în Domnul,
Pr. Marius Taloș SJ, Superior Regional
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Așa am mai făcut un pas…
În timpul celor doi ani de noviciat, care reprezintă
prima etapă a formării oricărui iezuit, fiecare novice
trăiește 6 experiențe majore. Prima dintre toate
este luna de Exerciții Spirituale ale sf. Ignațiu de
Loyola, experiență ce am început-o cu mari emoții,
multe dorințe și așteptări pe 9 ianuarie a.c. și am
încheiat-o exact după 35 de zile, pe 13 februarie. O
experiență trăită alături de 10 colegi (9 italieni și un
maltez) și sub călăuzirea părintelui maestru.

descotorosesc de siguranțele ce mă țineau sclav și să
trăiesc experiența credinței; iar toate acestea numai
cu ajutorul Cuvântului Său, al consolațiilor ce mi le-a
dăruit, al dezolațiilor ce le-a permis spre creșterea
mea, cu ajutorul maestrului ce a urmărit de aproape
relația mea cu El, dar și cu sprijinul discret al
colegilor. Așa am făcut un pas important de la iluzie
la realitate și am experimentat o libertate
nemaiîntâlnită până acum: libertate ce începe atunci
când accepți că e nevoie să te golești de tine însuți
și să-I lași spațiu Lui.
Dostoievski spune că viața este lupta dintre diavol și
Dumnezeu iar cîmpul de bătălie este sufletul meu. O
luptă a fost și experiența mea, una destul de intensă
între mine și mine însumi, între mine și imaginile
greșite despre Dumnezeu, între adevărata dorință de
libertate și siguranța iluzorie dată de afectele
dezordonate. O luptă ce nu s-a încheiat și care va
dura pentru toată viața.

Chiar dacă făcusem înainte de două ori cele 8 zile de
exerciții ignațiene, recunosc faptul că mi-era și
teamă: teamă de cele 5 săptămâni de silentium ce
urmau să vină, teamă de necunoscut dar
și de
noutatea ce-o putea aduce în viața mea meditarea
Cuvântului Său.
Acum, la sfârșitul acestui timp, îmi dau seama că
experiența Exercițiilor m-a făcut să caut și să iubesc
acea liniște care-mi permite ascultarea Cuvântului
Său pentru mine în contextul de față, în acel
„astăzi” permanent al lui Dumnezeu. În plus, m-a
făcut să văd că atât experiența „noului” cât și a
necunoscutului de care mi-e frică mă poartă încet
încet spre adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu, cea
care cere renunțarea la imaginea unui ,,dumnezeu
de purtat și de ascuns în buzunar”, care este invocat
doar în caz de pericol major, precum și la
cunoașterea de mine însumi. Dar asta nu a fost așa
de simplu pe cât pare, deoarece omului îi este frică
de realitate pentru că trebuie să renunțe la iluzii, la
toate structurile fundamentate de-a lungul timpului
pe baza acestora, iar eu am experimentat pe propria
piele aceste cuvinte destul de dure spuse de Anthony
de Mello.

Acum am făcut un pas important,
dar convertirea continuă. Însă
știu că doar alegând partea
adevărului, care nu poate fi
decât cea a Tatălui care mă
acceptă așa cum sunt și mă
iubește împreună cu slăbiciunile
mele, pot înainte spre libertate
și trăi cotidianitatea vieții.
Eduard Mădălin (novice)

Osteneli apostolice...
Faptul că novicii români s-ar fi întors toți în România
pentru experiența Postului Mare părea a fi ceva de la
sine înțeles. Însă anul acesta cărțile au fost făcute în
mod diferit: Teofil a fost trimis la Palermo, în timp
ce la Satu-Mare și-a făcut apariția un tandem
româno-italian, Alexandru și Andrea, pentru a-l ajuta
pe părintele paroh Iulian Budău în activitățile
pastorale.

Nu a fost simplu să renunț la imaginile greșite despre
mine însumi și despre Dumnezeu, care îmi dădeau o
anumită siguranță iluzorie, la fel ca și ,,oalele cu
carne” din Egipt pentru evrei. Dar încet, încet am
început să mă expun la experiența noului, să mă
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apostolice... Andrea, zis și Andrei, chiar dacă nu
vorbește mult în română, vorbește o grămadă cu
vioara și cu chitara, încântând urechile și inimile
credincioșilor. Alexandru, alias Dumi, merge ca
trăsnetul, cât îi permit gropile, pe drumurile
sătmărene, pentru a duce vestea cea bună până la
granițele... parohiei. E o experiență intensă,
surprinzătoare și pasionantă!
Alexandru Duma (novice)

L-am lăsat singur şi ne-am simţit
singuri… Nu vă temeţi!…
Săptămâna noastră începe cu trei după-amiezi la
Mădăras, la periferia Sătmarului, unde Asociația
Freres România gestionează un after-school pentru
copii de etnie rromă. Între matematică și
alfabetizare, după-amiezele noastre sunt pline de
veselie și jocuri... Vinerile trec în cea mai mare
viteză pe drumul plin de cratere ce duce la
Homorodu de Jos, unde facem cateheză și cor cu
vreo douăzeci de copii. Copiii sunt energici și cu
mult chef de cântat. Săptămâna noastră se încheie
sâmbăta cu catehezele pentru un grup de tineri care
se pregătesc pentru Mir. E o adevărată provocare
faptul de a trece dincolo de tăcerile lor și de modul
în care par a „îndura” catehezele. Ministratul în
fiecare seară la liturghie, ne încoronează zilele.
Duminicile sunt un adevărat raliu tip Paris – Dakar.
După Liturghia de la 11.30 de la Calvaria trebuie să
cam zburăm pentru a ajunge la Liturghia de la 13.30
de la Homorod. După ce ne bucurăm de ospitalitatea
unui cuplu tânăr din sat, facem cateheză și cor de la
15.30, în timp ce parohul călărește dealul pentru a
ține Liturghia de la ora 16.00 la Sâi. Apoi, la
întoarcere ne ia și ne putem întoarce acasă pentru a
ne bucura de puțină liniște împreună. Osteneli

„Nepricepuţi şi greoi la inimă!” Nu îi şade bine lui
Isus să dea cu ucenicii de pământ. Cu atât mai puţin
înviat fiind. Totuşi, cu cei doi, în drum spre Emaus,
suntem şi noi pe cale, cu inima arzândă, ascultându-l
cum ne şopteşte. E grea coborârea până la pacea din
simplitatea şi gingăşia gestului însoţirii pe cale, a
luminării minţii şi a hrănirii inimii la frângerea pâinii
sub acelaşi acoperiş. Cu cât drag îi face nepricepuţi
şi greoi la inimă!
La cină au vorbit trăsnăi, absenţi fiind când le pune
în cuvinte ce are mai scump pe lume. În grădină
dorm „din cauza tristeţii”, îi scuză delicat
evanghelistul. Când vin trimişii puterii vremii să-l ia,
mai întâi sar la bătaie şi apoi fug… îl lasă singur şi se
simt singuri. Singuri şi fără sens. Singuri cu
falimentul. Falimentul Lui şi al lor. Demonul puterii
vremii, nedreptatea, jocul politic ce ucide inocenţi,
vieţi tinere curmate brusc par a fi singurul dumnezeu
ce stăpâneşte zilele de dinaintea Paştelui. Luna nouă
e ruşinos de luminoasă punând în relief doar agonie,
sfârşire şi fugă. „Tăticu’”, „Tăicuţa”, cum îl numea
şi invoca adesea şi îi învăţase şi pe ei să-l cheme,
pare să tacă. Definitiv şi crud. Deşi trist, totuşi la
cină le vorbise ca un Dumnezeu. Nu face decât să le
insufle încredere, curaj, linişte. Vi le spun de pe
acum ca atunci când se vor întâmpla…să aveţi pace
în mine… deşi acum nu le puteţi purta… Nu le cere
decât însoţire când se afundă între măslini ca să se
roage. Să vegheze cu el, deşi lupta e a lui şi numai a
lui. Le cere doar să se încreadă în Tăicuţa, atunci
când le cere să lase spada jos. Şi cât de demn stă în
faţa lui Caiafa, Pilat, Irod… Drept, vertical, cu
gândul la ai lui, căutându-l cu privirea pe Petru, ca
să-l întărească. Căutându-şi „băieţii”, mama,
prietenele, când Pilat îl arată mulţimii ca fiind
„Omul”. Nu-i caută pentru a le face cu ochiul. Nu e
ceasul dedramatizării. Îi vrea doar aproape. Îi vrea
verticali cu El în inima durerii.
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De pe cruce vorbeşte ca un Dumnezeu. Stă ca un
Dumnezeu. Tocmai ca atunci când preface apa în vin,
la nuntă, şi acum o numeşte pe Maria „Femeie”. Ca
un tătic, pe ucenicul său îl numeşte „Fiu”. E nunta
lui… e vinul cel bun ce se prelinge pe braţele ce i le
întinde lumea… braţe aspre, de lemn. E vinul cel bun
ce se contopeşte cu iubirea ce însoţeşte pe cruce, pe
braţele de compasiune ale
inimii mamei, mătuşii,
prietenilor ce stau cu el
acolo. Braţe întinse ale
dumnezeirii prin ei. Şi
adoarme, în braţele
Tatălui, într-un ultim
cuvânt de abandon: „în
m â i n i l e Ta l e î m i
încredinţez viaţa!” Maria
poate vedea pe chipul lui
surâsul odihnei copilului
din braţele ei de ceva
ani înainte. În sfârşit se
odihneşte în braţele
Tăticului lui pe care l-a
pomenit atâta, în care sa încrezut până şi în
trădare, în suferinţă şi în
moarte… Îi era dor să se
odihnească în el după
atâta caznă. Nici nu a
murit şi e deja viu. Acum
surâde căci s-a împlinit
totul! Se odihneşte ca un
dumnezeu după ce a
desăvârşit toate… L-am
lăsat singur şi ne-am
simţit singuri…
Iar el se odihneşte… Se odihneşte scoţând suflete din
infernul ratării, din abisul falimentului, din
adâncurile fricii… Se odihneşte lucrând deja pentru a
da pace. Ucenicul o ia cu el pe Maria. Sunt împreună
în tăcerea grea şi plină de speranţă a sâmbetei Ei
mari. Deja sunt împreună. Nu ciuntiţi în singurătatea
înfrângerii. Dimineaţa prezenţei vieţii pare încă timp
al seminţei tăcute ce zace sub pământ. Deşi în ea
viaţa deja clocoteşte... străpunge bolovani cât o
piatră de moară pentru a se arăta şi a da hrană
nădejdii şi sensului.
Încolţit din mormânt, va fi greu să îl recunoască. Ce
plantă rară! Ce chip de grădinar odihnit! Ce pelerin
neştiutor al nenorocirilor întâmplate în urbe! Ce
vedenie de sfetnic ce pregăteşte hrană şi miere pe

malul apei… şi îi numeşte copilaşi. Copilaşii lui. Căci
nefricoşi fiind, ca pruncii, învăţaseră frica prin
suferinţă, prin urmare, prin fugă, prin însingurare…
Tot ce credeau că murise în noaptea lipsei de sens,
în neatenţia de la cină, în somnul depresiv din
grădină e deja acolo. „Nu ştiaţi că…!?” „Nu ne ardea
oare inima în noi!?”
Se odihneşte şi acum,
lucrând ca un Dumnezeu pe
braţele aspre ce i le întinde
lumea nedreptăţii, a
falimentului, a nevinovaţilor
ucişi de sistemele noastre.
Se odihneşte şi acum,
lucrând ca un Dumnezeu în
gingăşia compasiunii şi
însoţirii atâtor Marii, atâtor
Iosifi şi Nicodimi, atâtor
prieteni şi ucenici care fug,
dar ştiu să se întoarcă şi să
stea demn, vertical. Cu El şi
ca El. Lângă cei trădaţi,
neînţeleşi, fără sens,
suferinzi, răstigniţi,
însinguraţi, orbi, şchiopi,
leproşi, fugari, posedaţi de
deznădejde, braţele
Tăticului, braţele Lui,
braţele noastre sunt
îmbrăţişare gingaşă a toate.
În ei ne trezeşte Cel
Surâzând de pe Cruce
apropierea, neînsingurarea,
nefalimentul. În ei şi în noi,
cu ei şi cu noi plânge inima
Mariei din Magdala, tristeţea
ucenicilor din Emaus, frica celorlalţi. În ei şi în noi
încolţeşte planta rară a apropierii. Tuturor ni se dă
pâinea frântă din Emaus, peştii nemunciţi de lângă
lac, mierea dulce a grijii pentru miei, pentru oile ce
au de păscut, pescuitul intens şi rodnic al ascultării
glasului lui. Iubire. Nu îl lăsăm singur. Nu ne simţim
singuri. E viu. Delicat, discret, gingaş şi viguros ca o
plantă ce sfredeleşte pietre de mormânt.
Răspunzând la întrebarea repetată ca o transfuzie:
„mă iubeşti?” Atât de viu! Nu ne-a lăsat singuri. Nu
ne simţim singuri. Luna plină nu mai roşeşte de
ruşine. E pace… Pacea Lui. Paşte oile mele! Paşte
mieluşeii mei! E Paşte.
Pr. Iulian Budău SJ
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