Duminica a III-a de peste an

Duminica a III-a de peste an – Lecturi: Iona 3,1-5.10, Psalmul. 24 (25), 1 Corinteni 7, 2931, Marcu 1,14-20

Timpul s-a scurtat (…) cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi, căci
chipul acestei lumi trece.
Meditație vincențiană
Lecturile din această duminică continuă reflecția de săptămâna trecută amintindu-ne că
Dumnezeu ne iubește pe toți – fără deosebire – și ne invită la o viață adevărată și deplină.
Răspunsul dat de om la chemarea lui Dumnezeu trece printr-o convertire personală și
identificare cu Isus lăsând deoparte toate lucrurile lumești. Viața noastră este un drum de
convertire neîncetată, cu suișuri și coborâșuri și cu îndoieli.
În prima lectură ni se povestește trimiterea profetului Iona ca să predice convertirea
locuitorilor din Ninive. Cetatea Ninive, capitala imperiului asirian, a rămas în memoria
locuitorilor din Iuda ca simbol al imperialismului și a agresivității nemiloase față de poporul
lui Dumnezeu. Dumnezeu îl cheamă pe Iona să meargă și să cheme la convertire locuitorii din
Ninive, însă Iona mai întâi pleacă în altă parte. În timpul furtunii de pe mare este aruncat în
apă, înghițit de un pește care apoi îl varsă pe țărm. În acest moment Iona se convertește și
merge să predice în Ninive. Împotriva oricărei așteptări, locuitorii din Ninive îl ascultă, fac
penitență și-și arată dorința de convertire. Iar rezultatul este că Dumnezeu renunță la pedeapsa
împotriva cetății.
În a doua lectură sfântul Paul le vorbește corintenilor. Și aici, Corintul este o cetate plină de
viață, dar foarte influențată de cultura păgână (mai ales greacă): era un port în care se
întâlneau marinarii din lumea întreagă. Mai ales în ceea ce privește contextul unei etici
sexuale (morale), corintenii erau între două extreme. Pe de o parte conștiința unui
comportament moral lipsit de responsabilitate – de genul « totul este bun » – asemănător cu
ceea ce sfântul Ioan Paul al II-lea numea « dictatura relativismului ». La cealaltă extremă era
un dispreț absolut față de sexualitate (tipică tendinței filozofice platonice care considera
materia ca pe un rău, iar faptul de a nu se căsători era considerat ca un ideal absolut)

Sfântul Paul prezintă două concepte foarte importante. În primul rând el arată că ambele
extreme sunt rele și că echilibrul este cea mai bună cale; el luptă contra dezordinii sexuale,
apără valoarea căsătoriei lăudând totodată valoarea celibatului. În al doilea rând, sfântul Paul
valorizează conceptul de timp: arată că timpul este scurt și că viața noastră trebuie să se
concentreze asupra lui Dumnezeu așteptând momentul în care să ne întâlnim cu El pentru
totdeauna. De aceea trebuie să ne convertim neîncetat.
Traducere: sora Magdalena

