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„Oamenii se definesc 
dup\ felul cum se pierd”

Pr. conf. dr. Costachi GRIGORA{

„{i pe c=nd mergeau ei, El a intrat `ntr-un sat, iar o femeie, cu numele
Marta, L-a primit `n casa ei. {i avea o sor\ ce se numea Maria, care,
a[ez=ndu-se la picioarele Domnului, asculta cuv=ntul Lui.

Iar Marta se silea cu mult\ slujire [i, apropiindu-se, a zis: Doamne, au
nu socote[ti c\ sora mea m-a l\sat singur\ s\ slujesc? Spune-i deci s\-mi ajute.

{i r\spunz=nd, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te `ngrije[ti [i pentru
multe te sile[ti. Dar un lucru trebuie: c\ci Maria partea cea bun\ [i-a ales,
care nu se va lua de la ea.”

(Luca 10, 38-42)

~n Sf=nta Evanghelie dup\ Luca, la finele capitolului 10, apare aceast\ `n-
semnare privind vizita M=ntuitorului `n casa Martei. Ea urmeaz\ acelui lung
episod ce prive[te pe aproapele, succesiunea celor dou\ nefiind `nt=mpl\toare.

~n leg\tur\ [i cu alte pasaje din Sf=nta Evanghelie, `n principal cu cel din cap.
11, 28 (Luca), pasajul de mai sus este de natur\ s\ deschid\ spre reflec]ie, pentru
fiecare cre[tin `n parte, una dintre marile probleme (poate cea mai important\)
ale condi]iei umane: echilibrul `ntre ac]iune [i contempla]ie `n spiritul dragostei
cre[tine.

Sentin]a de la finele pasajului (c\ci Maria partea cea bun\ [i-a ales, ce nu se
va lua de la ea) l\mure[te, `n fond, raportul `ntre cele dou\ p\r]i ale r\spunsului
dat de M=ntuitorul `nv\]\torului de lege, r\spuns ce este cheia pasajului ce-l
precede pe acesta. Anume:

„S\ iube[ti pe Domnul Dumnezeul t\u din toat\ inima ta [i din tot sufletul t\u
[i din toat\ puterea ta [i din tot cugetul t\u, iar pe aproapele t\u ca pe tine `nsu]i”.
Deci, s\ iube[ti pe Domnul Dumnezeul t\u, pe de o parte [i pe aproapele t\u, pe
de alt\ parte. Leg\tura (nu raportul!) `ntre cele dou\ p\r]i este l\murit\ de
M=ntuitorul ~nsu[i atunci c=nd spune c\: orice ve]i face unuia ca ace[tia, Mie `mi
ve]i face; iubind pe aproapele t\u, `l sluje[ti deci pe Dumnezeu ~nsu[i, dar
iubindu-l nu oricum, ci `ntru Domnul. Iubirea pentru aproapele nostru `n care nu-L
vedem pe M=ntuitorul ~nsu[i nu ne `nal]\ la cer. ~n acela[i timp, iubirea pentru
Domnul Dumnezeul nostru ce nu ia chipul faptei `ntru aproapele nu este de fapt
iubire de Dumnezeu. Aceasta este leg\tura ce o l\mure[te pe larg M=ntuitorul `n
alt\ parte.
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Dar raportul celor dou\ p\r]i? Acesta este l\sat nou\ pentru a ni-l l\muri, `n
pendul\rile noastre `ntre concret [i abstract, `ntre ac]iune [i contempla]ie. M=n-
tuitorul nu este prea tran[ant `n sentin]a final\ cum ar p\rea. Cheia unei vie]i,
pecetea ei personal\ este de fapt legat\ de modul `n care ea `[i l\mure[te acest
raport. Oamenii se definesc, `ntr-adev\r, dup\ felul cum se pierd: `n ac]iune sau
`n contempla]ie.

Detaliile pasajului analizat sunt de o mare fine]e l\s=nd loc pentru inter-
pret\ri. S\ le lu\m pe r=nd:

„iar o femeie, cu numele Marta, l-a primit `n casa ei”

Iat\ c\ prima dintre cele dou\ femei este pomenit\ Marta, [i nu oricum, ci ca
proprietar\ a casei („`n casa ei”). ~n ochii oamenilor, ai Sf=ntului Evanghelist `n
particular, cea care avea statutul de conduc\tor de gospod\rie era Marta. Poate [i
din cauza v=rstei, dar despre aceasta nu se spune nimic. Oricum ar fi, un spirit
practic ca al Martei face ca ea s\ fie declarat\ de semeni ca persoana care
conteaz\ `n deciziile civice, indiferent de raportul de v=rst\ cu ceilal]i fra]i. Ea
are casa `n grij\ [i ea singur\ ia decizia de a-L primi pe M=ntuitorul `n casa ei.
Era desigur o femeie de isprav\, c\ci nu numai c\ ~l prime[te (`nso]it de apostoli
sau nu?), dar „se silea cu mult\ slujire”. Vroia deci s\-L cinsteasc\, la modul
omenesc vorbind, cu mult\ slujire, printr-un osp\] poate, [i prin toate semnele
ospitalit\]ii orientale. Aceasta o f\cea convins\ fiindc\ `n fa]a ei se afl\ Hristos,
Fiul lui Dumnezeu. M\rturise[te aceasta `n convorbirea cu M=ntuitorul ce se
`ndreapta spre casa lor, mai t=rziu, pentru a-L `nvia pe fratele lor, Laz\r.

Spirit concret, practic, r\spunde la modul firesc asigur\rii date de M=ntuitorul:
„Fratele t\u va `nvia”. Anume: „{tiu c\ va `nvia la `nviere, `n ziua cea de apoi”.
Acest r\spuns nu este, cum ar p\rea, o manifestare a unei resemn\ri [i plec\ri `n
fa]a voii lui Dumnezeu, ci, oarecum, o form\ de repro[ ce `nt\re[te zisa cu care-L
`nt=mpin\ pe M=ntuitorul: „Doamne, dac\ ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit”.
~nainte de a-i judeca reac]iile, s\ ne deslu[im c=t de mare [i c=t de dezinteresat\ `i
era credin]a? C=nd M=ntuitorul, ce-i vedea sufletul liniar, `i spune cuvintele cu
mare ad=ncime de sens: „[i oricine tr\ie[te [i crede `n Mine nu va muri `n veac”,
`ntreb=nd-o „Crezi tu aceasta?”, ea d\ un r\spuns f\r\ echivoc: Da, Doamne. Eu
am crezut c\ Tu e[ti Hristosul „Fiul lui Dumnezeu care a venit `n lume”. ~ntre-
barea era la prezent (Crezi tu aceasta?), r\spunsul este la prezent-trecut. ~nt=mpl\tor
oare? Nicidecum. C=nd spune „Da, Doamne” manifest\ credin]a ei actual\ `n
vorbele [i `n mesajul M=ntuitorului. Adaug\ „Eu am crezut” cu aerul, v\dit, c\,
dac\ nu ar fi fost dezam\git\ de M=ntuitorul ce l-a l\sat pe Laz\r s\ moar\,
convingerea ei ar fi fost deplin\ [i `n acel moment. De fapt, ceva din `ncrederea
pe care I-o acordase alt\dat\ se fr=nsese. Nu spera `ntr-o minune pentru a-l aduce
la via]\ pe Laz\r. C\ este a[a se vede [i din secven]a `n care se ridic\ piatra de pe
morm=nt. Atunci, cu acela[i sim] al concretului, Marta zice: „Doamne, deja miroase,
c\ este a patra zi”. Cu alte cuvinte, e prea t=rziu pentru a mai face ceva pentru el,
chiar Tu, ~nv\]\torule, nu-l mai po]i `nvia.

Spiritul ei practic, intui]ia ei, `i spune `ns\ c\ interven]ia Lui pentru fratele ei
poate fi determinat\ de sora ei, Maria. Faptul c\ alt\ dat\, `n pasajul de care ne
ocup\m, Maria st\tuse la picioarele M=ntuitorului [i-I asculta cuvintele, dob=ndind
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bun\voin]a Lui, face ca Marta s\ alerge la ea „zic=ndu-i `n tain\: Înv\]\torul este
aici [i te cheam\”.

De ce „`n tain\”? {i de ce `i spune c\ o chemase c=nd de fapt nu o chemase?
Este pu]in calcul aici, este un mod de captatio benevolentia. Maria, cu tot sufletul
ei frumos [i dezinteresat, este trimis\ pentru a-L determina pe M=ntuitorul s\
fac\ pentru ele ceea ce r\spunsul ei echivoc [i acrit era departe de a-L determina
s\ o fac\. Din nou, sim]ul ei practic `i spunea aceasta.

Marta, al\turi de fratele mai mare al fiului risipitor `ntruchipeaz\ o mare
parte a omenirii, `ntruchipeaz\ acel spirit concret, deschis spre cele de sus,
rela]iei cu Dumnezeu, doar `n m\sura `n care mesajul de sus `[i g\se[te ecou prin
`mplinirile concrete ce, din punctul lui de vedere, `l materializeaz\. 

Multa ei slujire se datora respectului pentru for]a de ac]iune ce o `ntrevedea
`n M=ntuitorul. Oamenilor din stirpea ei le impune for]a. Nu dragostea este cea
care-i ]ine l=ng\ Casa Domnului. Se smintesc u[or, dar r\m=n credincio[i la
modul `n care a r\mas Marta.

„– Da, Doamne. Eu am crezut.”
Sunt oare `n `ntregime responsabili ace[tia pentru felul `n care `n]eleg rela]ia

cu Dumnezeu? Mai exact, `ntrebarea fireasc\ este: nu pot sau nu vor s\ urce spre
o alt\ treapt\ a rela]iei cu Dumnezeu?

Se pare c\ unii nu pot [i, `n momente de adev\r, `[i recunosc neputin]a lor
al\turi de virtutea celor ce reu[esc s\ o fac\. Ecoul cuvintelor M=ntuitorului ajung
cu siguran]\ la buc\t\ria acelor Marte care, cu dragoste, se silesc cu mult\ slujire,
fericind pe Mariile ce au inim\, suflet, putere (voin]\) [i cuget pentru a-L iubi pe
Dumnezeu, uit=nd de toate `n prezen]a Lui. Ele iubesc pe Dumnezeu prin
aproapele pe care-l slujesc. Dar Marta din Sfintele Evanghelii nu se poate opri s\
fac\ un gest `n care recunoa[tem ranchiuna vulpii ce nu ajunge la struguri.
Mierea [i lumina din cuvintele M=ntuitorului nu-i spun ei prea multe, dar de ce s\
le guste Maria? Abil\, nu-i zice direct s\ vin\ s\ o ajute. ~i spune M=ntuitorului s\
o fac\, ocazie cu care `[i scoate la iveal\ multa ei osteneal\ de una singur\ pentru
slujire. Scopul interven]iei ei nu era, de fapt, acela de a fi ajutat\ de cineva (sigur
`[i `nchipuia o Marie ridicat\ de la picioarele M=ntuitorului, unde tr\ia momente
de extaz nu era de prea mare folos `n treburile casnice).

~n tabloul `nv\luit de lumina dulce a dragostei `n care Maria asculta cuvintele
M=ntuitorului, a[ezat\ fiind la picioarele Lui, interven]ia Martei este nepotrivit\.
~ndr\zne[te parc\ chiar s\ pun\ la `ndoial\ dreapta socoteal\ a M=ntuitorului
Însu[i `n ce prive[te rostul celor dou\ femei. ~i repro[eaz\ faptul c\ nu o trimite
pe Maria de l=ng\ El.

R\spunsul este extraordinar. ~n prima parte („Marto, Marto, te `ngrije[ti [i
pentru multe te sile[ti”) i se d\ Cezarului ce-i a Cezarului. ~ntr-adev\r, cele ale
vie]ii cer [i grij\ [i silin]\ pentru ele [i pe acestea Marta le are din plin. Apoi `ns\
urmeaz\ sentin]a ce este, se pare, voit trunchiat\: „Dar un lucru trebuie: c\ci
Maria partea cea bun\ [i-a ales-o, care nu se va lua de la ea”.

Acest „dar” ce implic\ un lucru ce trebuie s\ fac\ cump\n\ dreapt\ cu mult\
grij\ [i mult\ silin]\, Martei, este l\sat `n aer. ~n locul s\u, dup\ o lung\ eludare,
apare o ultim\ parte a unui discurs: c\ci Marta...
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Oare M=ntuitorul nu a spus care este acel lucru sau Sf=ntul Evanghelist nu l-a
`nregistrat? Duhul Sf=nt, Duhul adev\rului, le-a adus aminte, dup\ promisiunea
f\cut\ de M=ntuitorul, asupra celor ce le-a vorbit apostolilor [i ucenicilor S\i. Se
pare c\ nu a spus dec=t at=t c=t a fost `nregistrat `n Sf=nta Evanghelie. ~n marea
Lui iubire de oameni, M=ntuitorul a judecat-o cu judecat\ pe Marta, a a[ezat-o pe
Maria, f\r\ echivoc, `n categoria celor ce [i-au ales partea cea bun\, ferindu-se
`ns\ a o a[eza pe Marta `n categoria celor ce [i-au ales partea opus\. ~ntre cele
dou\, se afl\ distan]a `ntre spiritul masculin [i cel feminin al universului. Martele
lumii se afl\ pe acest drum pendul=nd spre un pol sau altul dup\ cum le va fi
fiind structura sufleteasc\ [i voin]a de bine `ntru Domnul. Pentru cele ce-[i dau
seama c\ apar]in unei categorii umane pe care M=ntuitorul a judecat-o cu
`ng\duin]\, drumul spre Mariile, cu care au [i lingvistic, prin nume [i, genetic,
prin p\rin]ii comuni, este deschis.

Marie adev\rat\, `n sensul de mai sus, este doar Maica Domnului, pe care o
evoc\ pasajul din cap. 11: „O femeie din mul]ime, ridic=nd glasul, I-a zis:
„Fericit este p=ntecele care Te-a purtat [i ferici]i sunt s=nii pe care i-ai supt”.

Iar El a zis: „A[a este”, dar ferici]i sunt [i cei ce ascult\ cuv=ntul lui
Dumnezeu [i-l p\zesc.

Ea este fericit\ c\ a g\sit lucrul acela ce-i trebuie, pe care M=ntuitorul l-a
l\sat, nu numai s\-l g\sim, dar [i s\-i sim]im mai `nt=i nevoia, apoi s\-l intuim,
s\-l dorim [i, `n fine, s\ ostenim pentru a-l avea; echilibrul `ntre ac]iune [i
contempla]ie, dreapta cump\n\ a acestor dou\ componente. Asupra acestei ba-
lan]e se opresc `ndelung `n convorbirile lor Sfin]ii P\rin]i. Ei o numesc „dreapta
socoteal\”, sim]ul m\surii pe care doar rela]ia benefic\ cu Dumnezeu, realizat\
prin rug\ciune, `l poate da. Rug\ciunea `mpletit\ cu rucodelia, cu slujirea bol-
navilor, cu copierea textelor sfinte a fost linia de conduit\ a p\rin]ilor ortodoc[i.
Fenomene de isterie colectiv\ `n m\n\stiri (mai ales de maici), cum au fost `n
Biserica Catolic\, au fost absente `n Biserica Ortodox\.

Nu întâmpl\tor cele dou\ atitudini sunt întruchipate de dou\ personaje
feminine. Pentru femei, raportul între slujire [i contempla]ie ]ine de condi]ia lor.

În marea lui iubire de oameni, gândindu-Se desigur [i la Maica Lui, Mântui-
torul S-a aplecat [i asupra acestei condi]ii. Nu i-a l\sat femeii doar rolul de
slujitoare. A înnobilat-o cu aspira]ia [i cu puterea de a atinge culmi ale rela]iei cu
Dumnezeu.

Apoi, cele dou\ Biserici apostolice, cea catolic\ [i cea ortodox\, sunt
dominate de spiritul de ac]iune, cea catolic\, [i de spiritul de contempla]ie, cea
ortodox\. În consecin]\, una, prin denumire, apas\ pe cantitate, voindu-se
universal\ [i ac]ionând cu orice mijloace spre aceasta, în timp ce cealalt\
apas\ pe calitatea de a p\stra dreapta credin]\. Pentru a deveni universal\, se
cere mai ales ac]iune, pentru a r\mâne în dreapta credin]\ se cere rug\ciune,
contempla]ie.

Semnificativ este faptul c\ cei doi uria[i ai Sfintei Scripturi, Sfântul Apostol
Petru [i Sfântul Apostol [i Evanghelist Ioan, ce [i-au pus pecetea personalit\]ii [i
activit\]ii lor asupra acelor dou\ Biserici, sunt întruchip\ri ale spiritului activ [i a
celui contemplativ, unul „pierzându-se” în activitatea sa misionar\, cel\lalt în
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contempla]ie pe pieptul Mântuitorului, la piciorul Crucii pe Golgota sau în extazul
Apocalipsei. Chemarea lor la apostolat a f\cut-o Mântuitorul dup\ pescuirea
minunat\ ce l-a cople[it pe Simon Petru mai ales (aceia[i trei apostoli, Petru,
Iacov [i Ioan, au fost martori ai momentului când Mântuitorul poruncea celor
ascunse ale p\mântului [i tot ei au fost martori ai apoteozei Mântuitorului de pe
muntele Ghetsimani). O dat\ chema]i întru apostolat, reac]ia celor doi este
diferit\, conform\ cu structura psihic\ a fiec\ruia. Simon se îndoie[te mai întâi,
de[i Mântuitorul tocmai încetase a înv\]a mul]imile din corabia lui. Arunc\
mrejele pentru a nu-L contrazice pe Cel pe care-L nume[te totu[i „Înv\]\torule”,
[i nu pentru c\ prezen]a [i vorbele Acestuia i-ar fi inspirat credin]a c\ pentru El
orice este cu putin]\. Spaima ce l-a cuprins în fa]a miracolului, desigur frica de a
nu se scufunda, îl face s\-[i recunoasc\ condi]ia de om p\c\tos, nevrednic întru
totul de cele ce se petreceau cu el, lâng\ el. Ceilal]i doi apostoli tr\iesc [i ei spaima,
dar tac. T\cerea este r\spunsul lor [i pe muntele Taborului la Schimbarea la Fa]\,
în timp ce Petru cuvânteaz\ [i acolo ceva. „C\ci nu [tia ce s\ spun\”, zice Sfântul
Evanghelist Marcu, „ne[tiind ce spune”, zice Sfântul Evanghelist Luca. {i alte
episoade din Sfânta Evanghelie arat\ firea pragmatic\ a Sfântului Apostol Petru:
El este cel ce scoate sabia [i taie urechea lui Malhus (Mântuitorul Însu[i po-
runcise s\ se ia s\bii ca [i cum ar fi îndemnat prin aceasta la folosirea lor. Nimeni
dintre cei prezen]i la clipa cumplit\ a prinderii Sale afar\ de Petru n-a sim]it
imboldul de a folosi violen]a. Prezen]a Mântuitorului era pentru ceilal]i întru-
chiparea P\cii. Ei trecuser\ la un prim examen la care Petru cade. Curând mai
pierde unul lep\dându-se de trei ori de Cel ce-i promisese c\-l va face pescar de
oameni [i Care [i face aceasta). Apoi, la plata d\rilor, cel ce este trimis pentru a
lua banul din gura pe[telui este acela[i Petru. Cel ce-L îndeamn\ pe Mântuitorul
s\ alunge ceasul cel greu al patimilor Sale este tot Petru [i pentru aceasta prime[te
poate cel mai greu cuvânt ce a ie[it vreodat\ din gura Mântuitorului pentru vreun
apostol al S\u. Adânc\ în în]elesuri este scena relatat\ de Sfântul Apostol [i
Evanghelist Ioan la finele sfintei sale Evanghelii. Este vorba tot de o pescuire
minunat\: Cel a c\rui inim\ Îl recunoa[te pe Mântuitorul [i a c\rui gur\ spune
„Domnul este!”, nu este Petru, ci acela[i ucenic pe care-l iubea Iisus. Curioas\
este întrebarea adresat\ de Mântuitorul lui Petru: „Simone, fiul lui Iona, M\ iube[ti
tu mai mult decât ace[tia?” urmat\ de alte dou\ întreb\ri identice: „Simone, fiul
lui Iona, M\ iube[ti?”. Este cunoscut\ interpretarea acestei întreite întreb\ri c\tre
Petru prin care acesta este silit s\-[i îndrepte prin asigurare de iubire întreita sa
lep\dare. Fin psiholog, Sfântul Evanghelist noteaz\ c\, a treia oar\, Petru s-a
întristat. S-a întristat „c\ i-a zis a treia oar\”. Acolo unde apare întrebarea exist\
motiva]ia ei prin lipsa de certitudine, prin nevoia de certitudine, deci. Ar fi
trebuit s\ se întristeze pentru simplul fapt c\ El este întrebat, în timp ce ceilal]i
sunt în afar\ de îndoiala ce na[te întrebarea.

Dar, de ce atunci „mai mult decât ace[tia?” [i nu „tot atât cât ace[tia?”. Pentru
c\, pe undeva, Marta-Petru se silea de multe ori cu mult\ slujire sugerând prin
aceasta un plus de iubire pentru Mântuitorul în compara]ie cu ceilal]i apostoli.
Este, se pare, o ustur\toare dojan\ în acest „mai mult decât ace[tia?”. Fire cinstit\,
Petru i-a sim]it ascu]i[ul [i a r\spuns: „Da, Doamne, Tu [tii c\ Te iubesc”, [i nu
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„Da, Te iubesc”. Ba chiar, ultima oar\ zice: „Doamne, Tu [tii toate. Tu [tii c\ te
iubesc”. Vrea s\ zic\ Tu [tii [i totu[i m\ întrebi. În]eleg c\ Te-am dezam\git. Dar
acest „Tu [tii toate” ([i nu tot) este atât de profund omenesc [i atât de dureros
scos de spiritul Martei ce se afl\ în El [i în fiecare dintre noi. C\ci Tu, Mântui-
torule, [tii toate neputin]ele firii noastre, înfrângerile [i elanurile noastre spre
înalt. {tii c\ Te iubesc a[a cum poate iubi un om cu firea Sfântului Apostol Petru.
Mult sau pu]in, este în orice caz cu toat\ sinceritatea unei structuri impetuoase. În
aceea[i scen\ de la Marea Tiberiadei, Mântuitorul î[i prefigureaz\ felul în care va
muri, „cu ce fel de moarte va preasl\vi pe Dumnezeu”, zice Sfântul Evanghelist
[i apoi îi zice: „urmeaz\ Mie”.

De prisos s\ întreb\m: unde? Teribila Sfânta Evanghelie a Sfântului Evan-
ghelist Ioan este încheiat\ în fond cu acest „urmeaz\ Mie” adresat lui Petru,
numai lui. Din nou, de ce numai lui? Pentru c\ ceilal]i, Sfântul Apostol Ioan vine
dup\ Mântuitorul f\r\ s\ fie neap\rat îndemnat. Îl duce leg\tura de iubire ce nu
s-a frânt. Îndemnul de a urma Mântuitorului este o nou\ dojan\ subtil\. De-a
lungul veacurilor, pentru toate Martele, r\sun\ în r\stimpuri îndemnul final din
Sfânta Evanghelie dup\ Ioan: „Urmeaz\ Mie”, nu te opri [i, mai ales, nu te uita
înapoi. Este dureros s\ vezi c\, în al doisprezecelea ceas, dup\ întreita întrebare
dojenitoare, dup\ îndemnul „urmeaz\ Mie”, omul Petru mai are ochi pentru
înapoi: „Dar, întorcându-se, Petru a v\zut venind dup\ el pe ucenicul pe care-L
iubea Iisus”. {i nu-i este destul. Cuteaz\ s\ întrebe: „Doamne, dar acesta (ce va
face)?”. Nu sim]i]i oare [i aici aburul de nimicnicie omeneasc\ din întrebarea
Martei: „Doamne, au nu socote[ti c\ sora mea m-a l\sat singur\ s\ slujesc?
Spune-i deci s\-mi ajute”.   

Când în fa]\ ai pe Mântuitorul sculat din mor]i, mai ai ochi pentru cel ce vine
din spate? Aceast\ `ntrebare vine pentru a se împ\rt\[i [i din aceea[i lumin\ ce
ajunge la to]i c\ci este f\r\ margini [i f\r\ sfâr[it. Ca nu cumva s\ ia acesta ce nu
are cel din fa]\ ]ine s\ se asigure întrebând pe Mântuitorul de rosturile lui.

R\spunsul Mântuitorului este [i aici extraordinar. Prin el se d\ verdictul în
problema Martei [i Mariei. Textul eliptic de la finele pericopei evanghelice care
con]ine r\spunsul Mântuitorului dat Martei se completeaz\ aici prin r\spunsul
dat lui Petru. S\ le punem în paralelism:

„{i r\spunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrije[ti [i pentru multe te
sile[ti. Dar un lucru trebuie: c\ci Maria partea cea bun\ [i-a ales, care nu se va lua
de la ea”.

„Zis-a Iisus lui: Dac\ voiesc ca acesta s\ r\mân\ pân\ voi veni, ce ai tu? Tu
urmeaz\ Mie”.

Deci, Domnul voie[te ca acesta (Ioan), [i o dat\ cu el toate Mariile lumii, s\
r\mân\ pân\ va veni, adic\ pân\ la Parusie. Unde s\ r\mân\? Desigur acolo unde
se afla când Mântuitorul poart\ aceast\ extraordinar\ convorbire cu Petru, adic\
în urma lui Petru, pe urmele Mântuitorului, din voia Lui.

Mântuitorul este avangarda lumii pe drumul mântuirii, iar ceata Mariilor este
avangarda, legat\ prin leg\tura nestins\ a iubirii de Capul Bisericii, Care este
Hristos. Împreun\ conduc ceata celor mul]i ce v\d [i înainte, dar se uit\ cu pizm\
înapoi ca nu cumva s\ fie dep\[i]i. Martele lumii ce nu-[i pot vedea de drum f\r\
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a fi în r\stimpuri îmbia]i „urmeaz\ Mie!”, „pa[te oile Mele!”, „pa[te mielu[eii
Mei!”, sau întreba]i „M\ iube[ti mai mult decât ace[tia?”, sau dojeni]i atunci
când îndr\znesc s\ cear\ socoteal\ Mântuitorului pentru rânduielile lumii. „Dac\
voiesc... ce ai tu?”. Ce ar face dac\ ar fi ultimii, dac\ s-ar putea închipui în ceata
celor ce vin la urm\? Ar trebui s\ fie ferici]i, c\ci Mântuitorul asigur\ c\ ace[tia
partea cea bun\ [i-au ales. Ei bine, nici o Mart\ adev\rat\ nu dore[te s\ fie Marie.
Se socote[te superioar\, chit c\ o m\rturise[te sau nu. Pentru orice Marie, sme-
renia legat\ de condi]ia ei p\mânteasc\ [i de cea de dup\ moarte o face s\ fie
mereu îndatorat\ Martelor ce le asigur\, prin multa lor nevoin]\, cele necesare
vie]ii, l\sându-le bucuria contempla]iei neatins\. În ochii lumii, Marta va fi mereu
st\pâna casei, cea care rânduie[te totul, cea vrednic\ de respect. Maria este
vrednic\ de ceva mai mult: de dragoste. Într-o pericop\ evanghelic\ legat\ de
învierea lui Laz\r se arat\ un lucru semnificativ (Ioan 11, 31): „Iar iudeii care erau
cu ea în cas\ [i o mângâiau, v\zând pe Maria c\ s-a sculat degrab\ [i a ie[it afar\,
au mers dup\ ea, socotind c\ a plecat la mormânt, ca s\ plâng\ acolo”. Iar mai
încolo (v. 33): „Deci Iisus, când a v\zut-o plângând [i pe iudeii care veniser\ cu
ea plângând [i ei, a suspinat cu duhul [i S-a tulburat întru Sine”.

Iat\ c\, la durere, oamenii î[i arat\ marea lor dragoste pentru Maria, pre]uirea
[i respectul lor. Lâng\ orice Marie plângând pentru p\catele lumii se vor afla, cât
vor fi veacurile, cete de oameni ce vor veni cu ea, plângând [i ei. La cap\tul
convoiului vie]ii nu sunt numai cu Mântuitorul ce le [tie dragostea f\r\ s\ întrebe
[i deci [tie c\-L urmeaz\ f\r\ s\ le mai îndemne la aceasta.

Omenirea, în curgerea ei istoric\ c\tre sfâr[it, este prins\, de la venirea
Mântuitorului încoace, între cer [i lutul îndumnezeit, între Capul Bisericii [i
ceata celor ce [i-au ales partea cea bun\ ce nu se va lua de la ei. Ace[ti ultimi vor
fi cei dintâi la cap\tul drumului. Aceasta este luminoasa compensa]ie a condi]iei
lor omene[ti precoce.

Martele nu le vor lua aceast\ parte bun\, nu vor [i nu pot, iar Mântuitorul,
care voie[te ca ele s\ r\mân\, nici atât. Nu vor [i nu pot, dar cârtesc [i cer
socoteal\ chiar cerului. Li se pare c\ [i firmiturile ce le r\mân de la masa lumii
sunt prea mult. De acea, ele, bogatele, vor intra greu în împ\r\]ia lui Dumnezeu.
Sfântul Apostol Petru a urmat lui Hristos [i a murit prosl\vind pe Dumnezeu.
Tradi]ia îi atribuie cheile raiului. Trist\ condi]ie, dac\ ne gândim bine. Este o
Mart\ care a reu[it s\ parcurg\ drumul urm\rii lui Hristos pân\ la cap\t. În noua
condi]ie continu\ s\ r\mân\ chivernisitor al bog\]iilor, a celor cere[ti de data
aceasta. Este mult, desigur, dar de cât\ bucurie duhovniceasc\ va fi lipsit pentru
aceasta! De-a dreapta [i de-a stânga Mântuitorului, bucurându-se de slava Lui
vor fi stând, dac\ nu chiar cei doi fra]i ce au cerut-o din dragoste mult\, în orice
caz al]i ne[tiu]i de noi nevoitori întru Domnul, ce pentru aceast\ lume au stat la
urm\, r\mânând acolo din voia Domnului pân\ la venirea Lui.
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Rezumat
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