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A căzut pe pământ
și se ruga!
(Mc 14,35)
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Ridic-o!
Pick it up!

Dragi prieteni al cuvântului!
Cu puțin timp înainte de zborul de întoarcere, mai era puțin timp pentru a face o scurtă
călătorie. Am condus doi tineri pe un mic deal de unde ne-am putut bucura de o priveliște
minunată. Cum ne întorceam, am observat două sticle aruncate – una de sticlă și una de plastic.
Bineînțeles, tânăra a ridicat-o și a luat-o cu ea mai mult de un kilometru pentru a le arunca în
diverse containere de deșeuri din parcare. Acest gest discret și tandru a fost foarte drag inimii
mele. De câte ori am colectat și eu gunoiul și l-am aruncat în coșurile din apropiere! De fiecare
dată mă gândesc la Maruška îmi aduc aminte că m-a ajutat să înțeleg mai profund un cuvintele
Papei Francisc: “Dacă ne simțim conectați la tot ceea ce există, mulțumirea și îngrijirea vor
apărea automat.”
Isus însuși a îngenuncheat în mod repetat pe acest pământ și și-a recăpătat energia din
el. Când prietenul său Lazarus a murit, el a vărsat lacrimi asupra lui. Cu puțin timp înainte de
suferința sa, el s-a aruncat pe pământ și s-a luptat pentru voința tatălui. În sfârșit, s-a odihnit
timp de trei zile în acest pământ. Pământul nostru e sacru!
Câte lacrimi de oameni disperați a absorbit pământul nostru? Câte lacrimi a vărsat ea
însăși, care este exploatată, poluată și otrăvită? – Să învățăm din nou să înțelegem chemarea
lui, să învățăm – fiind fapturi – s-o descoperim și s-o tratăm ca fiind o creație. Cei care au grijă
cu tandrețe de pământ vor găsi pace cu el și cu ei înșiși. Să începem cu gesturi mici, dar zilnice.
Luna aceasta stăm alături de Maruška împotriva mulțimii de gunoi care dăunează și poluează
pământul. Ridic-o! – Pick it up!
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