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= Biserica, o mamă cu inima deschisă =

Fiecare credincios, cu atât mai mult un membru al Acţiunii Catolice,
are misiunea de a da mărturie, cu viaţa sa, că Biserica este o mamă cu
inima deschisă, care primeşte pe fiecare în parte. Obiectivul acestui
număr este acela de a ne ajuta să conştientizăm menirea pe care o avem
în privinţa aceasta şi să ne trăim credinţa în aşa fel încât alte persoane să
simtă deschiderea şi căldura Bisericii.
Aprofundarea temei Bisericii ca mamă este potrivită pentru această
lună în care sărbătorim ziua femeii, în general, şi a mamei, în special.

„Să ieșim în lume, să ieșim ca să oferim tuturor viaţa lui Isus Cristos.
Repet aici pentru toată Biserica ceea ce am spus de multe ori preoţilor și
laicilor din Buenos Aires: prefer o Biserică lovită, rănită și murdară
pentru că a ieșit pe drumuri, decât o Biserică
bolnavă din cauza închiderii în ea însăși și a
comodităţii de a se agăţa de propriile siguranţe.
Nu vreau o Biserică preocupată să fie în centrul
atenţiei și care ajunge să fie închisă într-o
încâlceală de obsesii și proceduri. Dacă ceva
trebuie să ne neliniștească în mod sfânt și să
preocupe conștiinţa noastră este că atâţia fraţi ai
noștri trăiesc fără forţa, lumina și mângâierea
prieteniei cu Isus Cristos, fără o comunitate de
credinţă care să-i primească, fără un orizont de sens și de viaţă. Mai mult
decât frica de a greși sper să ne miște frica de a ne închide în structurile
care ne oferă o protecţie falsă, în normele care ne transformă în
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judecători implacabili, în obișnuinţele în care ne simţim liniștiţi, în timp
ce afară e o mulţime înfometată, iar Isus ne repetă fără încetare: «Daţi-le
voi să mănânce» (Mc 6,37).” (Evangelii gaudium, 49)

Evanghelia după Marcu 7,31-35

„Ieşind din nou din ţinutul Tirului, a trecut prin Sidon spre Marea
Galileii, în mijlocul ţinutului Decapole. I-au adus un surd care vorbea cu
greu şi l-au rugat să-şi pună mâna peste el. Luându-l la o parte din
mulţime, i-a pus degetele în urechi şi, cu salivă, i-a atins limba. Apoi,
privind spre cer, a suspinat şi a zis: «Effata!», care înseamnă «Deschidete!» Îndată i s-au deschis urechile şi i s-a desfăcut legătura limbii şi
vorbea clar.”

Evanghelia este plină de relatările momentelor în care Cristos
vindecă persoanele afectate de diferite boli. Găsesc vindecare la Cristos
unii dintre cei care sunt paralizaţi, care nu pot merge, care nu aud, care
nu vorbesc, care nu văd, care sunt atinşi de
lepră. Poporul rămâne uimit în faţa acestor
minuni şi, pe bună dreptate, aleargă la Cristos
atunci când tot ceea ce este omenesc nu mai
poate face nimic pentru a reda sănătatea.
Toate aceste vindecări, aceste minuni sunt
semne că „împărăţia lui Dumnezeu este
aproape”, că Isus Cristos nu este doar un
vindecător, un vraci, ci este Fiul lui Dumnezeu,
trimis de Tatăl pentru a alina suferinţele
poporului său, pentru a-l elibera de orice
putere a răului, pentru a-l mântui. Când noi suntem dispuşi să
contemplăm această acţiune a lui Dumnezeu, atunci putem ieşi din
surzenia, muţenia, orbirea, infirmitatea egoismului nostru pentru a
asculta cerinţele aproapelui, pentru a rosti cuvinte de mângâiere şi de
încurajare, pentru a ne îndrepta cu întreaga persoană spre fratele sau
sora noastră. În felul acesta suntem semne ale unei Biserici care este o
mamă cu inima deschisă faţă de orice persoană.
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Vindecarea surdo-mutului ne priveşte pe fiecare dintre noi. În multe
situaţii ne închidem în surzenia şi în muţenia noastră! Nu mai vrem să
ştim de Dumnezeu, nu mai vrem să auzim glasul său, nu mai vrem să
ascultăm îndemnurile sale! Atâtea voci puternice, care vor să ne
îndepărteze de Dumnezeu, ne surzesc astfel încât şoaptele pline de iubire
ale lui Dumnezeu nu le mai percepem. Nu mai auzim şi, în consecinţă, nu
mai vorbim cu Dumnezeu, nu ne mai rugăm, nu mai vorbim de minunăţiile
sale, nu mai povestim ceea ce El a făcut pentru noi.
Surzenia şi muţenia ne închid şi faţă de aproapele! Nu mai auzim
glasul celor care ne cer ajutorul, care strigă, care plâng, care au nevoie
să fie ascultaţi, care au nevoie de Cristos! Sau nu mai auzim vorbele pline
de dragoste ale celor care ţin la noi, care continuă să ne repete că ne
iubesc! Nu mai auzim şi, în consecinţă, nu mai vorbim cu cei apropiaţi, nu
mai spunem vorbe dulci, nu mai rostim cuvinte de mângâiere, de
încurajare sau de speranţă. Mai dramatic este atunci când surzenia şi
muţenia intervin între soţi, între părinţi şi copii, între prieteni, între
păstori şi credincioşi, între cei care au posturi de conducere şi cei care au
dreptul să fie respectaţi şi nevoie să fie ocrotiţi.
Cristos vrea să ne elibereze de surzenie şi muţenie! De aceea ne
spune: deschide-te! Deschide-te faţă de Dumnezeu, El îţi doreşte binele!
Deschide-te faţă de oameni, Ei îţi pot umple viaţa de bucurie! Cristos ne
atinge fizic cu sacramentele sale, mai ales cu sfânta Euharistie, pentru a
ne elibera de orice lanţ care ne ţine închişi în noi şi care ne împiedică să
ajungem la ceilalţi pentru a transmite dragostea de mamă a Bisericii.

„Nu poate să îl aibă pe Dumnezeu ca tată acela care nu are ca
mamă Biserica.” – Sf. Ciprian

- Care este atitudinea mea, ca membru al Acţiunii Catolice, faţă de
cei care trăiesc departe de Cristos şi care refuză să vadă în Biserică „o
mamă cu inima deschisă”?
- Noi cum folosim cuvintele? Pentru a-l lăuda pe Dumnezeu şi
pentru a-l ajuta pe aproapele, sau, dimpotrivă...?
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- Ce semnificaţie are pentru mine îndemnul lui Cristos: „Effata!”
care înseamnă „Deschide-te!”?

În această lună suntem invitaţi să ne trăim credinţa în aşa fel încât
alte persoane să simtă deschiderea şi căldura Bisericii. Să ne propunem:
- Să fim exemple de trăire creştinească în familie, la locul de muncă,
în comunităţile noastre;
- Fiecare cuvânt rostit să aducă mângâiere, înviorare și pace în
sufletele întristate și obosite;
- Să fim buni, omenoşi, răbdători, toleranţi, sinceri. Să iubim şi să
iertăm din toată inima.

„Te iubesc, Dumnezeu meu, şi unica mea dorinţă este să te
iubesc până la ultima suflare a vieţii mele.
Te iubesc, o, Dumnezeu infinit de vrednic de iubire, şi doresc cu
ardoare mai degrabă să mor iubindu-te decât să trăiesc o singură
clipă fără să te iubesc.
Te iubesc, Doamne, şi singurul har pe care ţi-l cer este să te
iubesc în veci.
Dumnezeul meu, dacă limba mea nu poate să repete mereu că
eu te iubesc, doresc ca inima mea să-ţi repete asta la fiecare
respiraţie a mea.
Te iubesc, o, Mântuitorul meu divin, pentru că ai fost răstignit
pentru mine şi pentru că mă ţii răstignit aici pe pământ pentru tine.
Dumnezeul meu, dă-mi harul să mor iubindu-te şi simţind că te
iubesc. Amin.” - Sfântul Ioan Maria Vianney
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