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Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi 
pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor care vă urăsc 
şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc.

Matei 5, 44



Cuvânt înainte

Vremea smochinelor se doreşte a fi un suport de

dezbatere etică pentru diriginţi, profesori de religie,

elevi şi studenţi. Autorul, el însuşi diriginte vreme de

mulţi ani, îşi aminteşte cât de dificil era să pregăteşti

şi  să desfăşori  o oră de dirigenţie în absenţa unor

materiale de sprijin pentru dezbatere, sau, mai rău,

pe  baza  unor  materiale  comuniste  cu  eroii  lor  de

carton.  Falsitatea  era  resimţită  şi  de  adulţi,  şi  de

elevi, mai ales în liceu.

Autorul propune 41 de tablete, fiecare dintre ele

un posibil pretext de dezbatere pentru o oră de diri-

genţie sau de religie, sau subiectul unei discuţii pe

teme de etică. În toate aceste tablete, autorul oferă un

model  uman:  cel  al  lui  Iisus  Hristos.  De  ce  acest

model? Nu pentru că Iisus este personajul principal al

Noului Testament, ci, aşa cum spune autorul, pentru

că este un caracter uman desăvârşit. Pentru că în
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viaţa şi  activitatea Lui nu există contradicţie între

vorbă şi faptă. Iisus nu a fost nici catolic, nici ortodox,

nici penticostal, nici baptist; nu a fost nici român, nici

englez,  nici  american.  Prin  exemplul  Lui,  însă,  le

vorbeşte tuturor. Iisus a fost Omul din Om. 

Tabletele aduc în scenă şi personaje îndrăgite de

Iisus: Sutaşul, Zaheu, Samarineanul milostiv, femeia

canaaneancă ş.a.,  dar şi  personaje care şi-au atras

dojana Lui, ca Tânărul bogat, Fariseul care s-a dus la

templu, Simon leprosul ş.a. Toate acestea sunt tipuri

umane pe care le întâlnim şi în care poate ne regăsim.

În cadrul discuţiei, cineva poate citi cu voce tare o

tabletă, apoi se poate poposi asupra fiecărui pasaj cu

comentarii, explicaţii, argumente, exemple şi contrae-

xemple. În acest fel ora poate deveni o dezbatere vie şi

sinceră, lipsită de prejudecăţi şi de parti-pris-uri con-

fesionale, la care poate participa întreaga comunitate

a  clasei,  profesor  şi  elevi,  indiferent  de convingere

religioasă sau de apartenenţă confesională.

dr. Monica Hriscu
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Pledoarie

Înaintea oricărei lecţii trebuie să învăţăm să ne

respectăm unii  pe  alţii.  Putem realiza  acest  lucru

printr-o raportare la modelul de viaţă oferit de Iisus

Hristos, care este un caracter desăvârşit. În viaţa şi

activitatea lui Iisus nu există contradicţie între vorbă

şi faptă. 

În ce mă priveşte am rămas convins, în adâncul

inimii, că Iisus vrea să mă ajute să-mi rezolv proble-

mele acum şi  aici.  Drumul vieţii  este unul singur.

Problema este cu cine merg pe acest drum, cu cine mă

însoţesc, pe cine aleg. Aleg modelul cinstei, dreptăţii,

corectitudinii, dragostei şi smereniei, modelul oferit de

Iisus, sau aleg falsul, minciuna, necinstea, ura şi im-

postura? Personal, aleg modelul oferit de Iisus, pentru

că am convingerea că nu există om pe pământ care să

nu fi beneficiat de faptul că Mântuitorul a fost printre

noi.
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Calea de rezolvare a conflictelor interumane este

dialogul,  confruntarea cu celălalt:  umană,  nu ideo-

logică, teologică sau politică. O confruntare în care Îl

luăm ca martor pe Iisus şi ne întrebăm ce ar face El în

locul nostru, cum ar rezolva problema cutare sau cum

ar reacţiona într-o situaţie anume, nu poate fi decât

benefică.

Iisus ne oferă două alternative, cu ajutorul cărora

orice conflict se poate rezolva. Prima este alternativa

iubirii. Predica de pe munte este ilustrativă în acest

sens. „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei

ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc, rugaţi-vă

pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc” [Matei 5, 44].

Dacă urăşti pe vrăjmaşul tău, te va urî şi el, dacă

continui să te războieşti cu el, va continua şi el războ-

iul cu tine. E greu să-l poţi iubi, dar te poţi retrage din

luptă. Retragerea nu înseamnă neapărat laşitate, şi

nici  umilinţă.  În  interacţiunea  dintre  două  forţe

opuse, dacă una dispare, nici cea de-a doua nu mai

are asupra cui acţiona.

A doua alternativă este cea a iertării. Petru s-a

lepădat de trei ori de Mântuitor. Mântuitorul l-a ier-
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tat.  Ucenicii  de asemenea L-au părăsit,  dar El  i-a

iertat. Şi noi putem fi iertaţi în orice împrejurare. Dar,

la rândul nostru, şi noi trebuie să iertăm. 

Trăim într-o lume în care binele duce o luptă

neîntreruptă cu răul, adevărul cu minciuna, sărăcia

cu bunăstarea, boala cu sănătatea şi ura cu iubirea.

Să învăţăm din exemplul Mântuitorului să cultivăm

prietenia sinceră şi respectul. Să învăţăm să nutrim

dragoste unii faţă de alţii.

9



Pretexte

„Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe

mulţi; Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să

spună celor chemaţi: Veniţi, că iată toate sunt gata”

[Luca 14,  16-17].  Dar  invitaţii  au refuzat  pe rând

participarea  la  cină,  pretextând  în  diferite  feluri.

„Ţarină am cumpărat şi am nevoie să ies ca s-o văd; te

rog iartă-mă” [Luca 14, 16-17], spune primul. „Cinci

perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te

rog iartă-mă” [Luca 14, 18], spune al doilea. „Femeie

mi-am luat şi de aceea nu pot veni” [Luca 14, 20],

spune al treilea.

Interpretarea  tradiţională  care  se  dă  acestei

parabole este că cina reprezintă metafora împărăţiei

lui Dumnezeu, iar cel care ne cheamă la cină este

Tatăl cel Ceresc. Cei care refuză invitaţia împărtăşirii

cu Dumnezeu rămân în afara ei.
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Pretexte

Bon gré, mal gré, parabola lasă loc unor întrebări.

Nu întotdeauna cel care ne invită este Tatăl Ceresc.

Chiar în parabolă se precizează că cel care a făcut o

cină mare este un „om oarecare”. În toate timpurile au

existat oameni care au organizat ospeţe. De fiecare

dată au putut exista şi oameni care n-au dat curs

invitaţiei de-a participa la aceste ospeţe. La cină ne

poate invita Iuda, vânzătorul Mântuitorului. Invitaţie

putem primi şi din partea lui Cain, ucigaşul lui Abel.

Şi fratele fiului risipitor ne poate lansa o invitaţie. Ne

pot invita la cină mulţi  alţii  cu o moralitate îndo-

ielnică.

Invitaţii  din  parabolă  au  motivat  în  diverse

moduri. Pretextul este motivul fals invocat pentru a

disimula motivul real al unei atitudini, în cazul de

faţă refuzul, atunci când acesta nu poate fi exprimat.

Este posibil ca invitaţii din parabolă să fi avut motive

întemeiate. O fi aşa, n-o fi aşa, evanghelistul nu ne dă

detalii. Ne dă detalii, în schimb, viaţa de zi cu zi. Ea

ne oferă suficiente exemple în care pretextele ascund

de fapt  motive întemeiate.  Participarea la  o  „cină”

poate fi uneori o acţiune riscantă. Au fost cazuri în
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care unii, mai puţin circumspecţi, au plătit cu viaţa.

În ceea ce a rămas cunoscut ca  Noaptea Sfântului

Bartolomeu, în anul 1572, catolicii extremişti au ucis

aproximativ 30 000 de protestanţi hughenoţi calvini.

Protestanţii au fost atraşi într-o capcană disimulată

sub forma unei invitaţii la o nuntă.

Adeseori cel care ne cheamă la cină este potriv-

nicul nostru. Să ne dea Bunul Dumnezeu putere să-l

iertăm, dar să ne ierte dacă nu vom coabita cu el. De

neamul linguşitorilor, făţarnicilor, trădătorilor şi vân-

zătorilor  de  orice  fel  trebuie  să  ne  ferim.  Oricare

dintre aceştia  „să-ţi  fie  ţie  ca un păgân şi  vameş”

[Matei 18, 17]. 
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