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 Postul mare este timpul în care ne oprim ca să ne 

uităm mai des la sufletul nostru, să ne curățăm de   

lucrurile superficiale și să descoperim lucrurile     

esențiale pentru credința noastră. 

 Avem în fața noastră 40 de zile până la Paști, în 

care vom călători alături de Isus și pe parcursul     

acestui drum trebuie să fim atenți la semnele pe care 

Cuvântul lui Dumnezeu ni le trimite. 

 În timpul acestei călătorii ni se oferă, o ocazie 

specială, de a sta mai mult de vorbă cu Hristos, de a 

ne cerceta sufletul astfel încât să reușim să ne                 

regăsim calea dreaptă pe care trebuie să o urmăm.  



 Traseul este marcat: intensificarea                 

rugăciunii, acte de caritate și bunătate, și              

totodată să devenim conștienți de slăbiciunile 

noastre prin post și abstinență. 

 În plus, în fiecare săptămână ne vom 

opri la diferite puncte din Evanghelie,                

acordând o atenție deosebită la semnalele care 

ne sunt transmise prin intermediul cuvintelor 

lui Dumnezeu. 

 Pe parcursul acestei călătorii va trebui să 

reducem viteza și să ne oprim  mai mult în   

stațiile unde întâlnim persoane care au nevoie 

de timpul și bunătatea noastră și față de care              

puținul nostru înseamnă atât de mult pentru 

ele. 

  În această călătorie nu este nevoie de un 

echipaj special. Este suficient să punem                 

GPS-ul inimii noastre în modul ASCULTARE 

și să nu trecem indiferenți de la o zi la asta. 



 Oprirea săptămânală la  

cuvântul Evangheliei 

În pr ima noastră opr ire duminicală alătur i de Isus (Io 1, 43-51), 

îl vom cunoaște pe Natanael. Isus ne va spune despre 

el  "Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicle-

nie", iar acesta va rămâne surprins de faptul că Isus îl 

cunoaște. La fel procedează și cu noi Isus, ne cunoaș-

te fiecare gând și fiecare faptă, pentru EL fiecare din-

tre noi are un loc special și suntem importanți. Să ne 

oprim și să ne gândim oare cât de important este Isus 

pentru noi? Oare reușim să îi acordăm un loc aparte în viața noastră? 

 După ce timp de o săptămână continuăm drumul alătur i de Isus, 

ajungem în cea dea doua duminică,(Mc 2,1-12 ) și ne oprim de această dată 

în Cafarnaum, unde mulțimea s-a adunat ca să-l asculte pe Isus. Dintr-o 

dată acoperișul se deschide și pe o targă coboară 

un paralitic susținut de patru prieteni. Isus văzând 

cele întâmplate îi spune  "Fiule, îţi sunt iertate 

păcatele!", iar vocile celor din casă au început să 

murmure și să-l acuze pe Isus că face blasfemii. 

Dar îndată paraliticul s-a ridicat și toată lumea a 

rămas uimită. Isus ne iartă și nouă păcatele și ne 

ajută să ne ridicăm ori de câte ori cădem sub po-

vara păcatelor, trebuie să avem încredere să ne încredințăm lui în fiecare 

moment și să nu ascultăm vocea lumii care deseori se îndoiește de ceea ce 

Isus poate face în viețile noastre. 

 O altă săptămână alătur i de Isus se termină. Suntem obosiți du-

pă ce am alegat o săptămână întreagă și suntem pregă-

tiți să ne încărcăm bateriile ascultându-l pe Isus vor-

bind mulțimii în cea dea treia duminică (Mc 8,34-9,1). 

El ne spune către trebuie să avem curajul să-L urmăm, 

să renunțăm la lucrurile materiale care au pus stăpâni-

re pe viețile noastre și să fim gata să ne purtăm cru-

cea, pentru că doar așa vom reuși să ne salvăm viețile.  



 Cu pași repezi ajungem în a patra duminică (Mc 9,17-32) când în-

soțindu-L pe Isus asistăm la alungarea spiritului mut care a pus stăpânire pe 

un copil. Însă pentru a putea îndepărta spiritul rău, Isus are nevoie de confir-

marea tatălui, dacă într-adevăr acesta crede, că El poate să-i 

vindece copilul. Răspunsul pe care Hristos îl primește este 

"Cred. Vino în ajutorul necredinței mele!" și îl convinge să 

alunge spiritul rău. Tot așa trebuie să avem și noi certitudi-

nea că Isus ne poate salva de patimi, de vicii și de păcatele 

noastre. Trebuie să ne încredințăm cu toată ființa Lui și să ne 

apropriem de El prin spovadă și împărtășanie. 

 A cincea opr ir e duminicală (Mc 10,32-45) pe care o facem în călăto-

ria noastră alături de Isus este atunci când, însoțit de cei doisprezece apos-

toli, le spune ceea ce va întâmpla peste câteva zile: batjocu-

rile, patimile, moartea și învierea sa. Doi dintre apostoli, 

Ioan și Iacob, îi cer lui Isus: "Fă-ne să stăm unul la dreapta 

şi altul la stânga ta în gloria ta". Dar Hristos le spune că 

trebuie să se pregătească și să-L urmeze pe drumul îndea-

proape drumul pe care va merge. De cele mai multe ori ne 

concentrăm pe finalul călătoriei și uităm de drumul pe care îl avem de par-

curs. Să încercăm ca din acest moment să dăm o valoare mai mare traseului 

pe care îl avem de parcurs pentru a ajunge la mântuire. 

Duminica Flor iilor  sau a șasea opr ire duminicală (Io 12,1-18) 

este una specială deoarece alături de Isus asistăm la două 

evenimente importante. Primul moment este cina din ca-

sa lui Lazăr, unde Maria servea pe toată lumea, iar Marta 

luând mireasmă de nard curat, a început să-i spele lui 

Isus picioarele, pregătind astfel înmormântarea lui Isus. 

Al doilea moment este intrarea alături de Isus în Ierusa-

lim în urale de Osana. Astfel moartea și învierea lui Hris-

tos sunt aproape, iar noi trebuie să fim mai aproape de Isus.  

Săptămâna patimilor  este aproape, dator ia noastră 

de creștini este de a nu-L abandona pe Hristos chiar dacă tra-

seul începe să devină tot mai greu și anevoios. E nevoie de 

multă credință pentru a-L putea însoți pe Hristos.  Moarte și 

învierea sunt punctul final al traseului nostru de 40 de zile, 

prin urmare trebuie să trăim așa cum se cuvinte aceste mo-

mente unice în care Isus își dă viața pentru păcatele noastre. 



Sfaturi pentru călătoria 
noastră de 40 de zile 

Oprește telefonul, calcu-

latorul, televizorul pentru 

o oră. 

ELIBEREAZĂ-TE 1 

2 

Identifică tentațiile tale 

și gândește-te cum ai 

putea să le înlături. 

IDENTIFICĂ 3 

Împarte cu cei din jurul 

tău Cuvântul lui     

Dumnezeu. 

ÎMPARTE 5 
Roagă-te Tatăl Nostru 

din toată inima și gân-

dește-te la fiecare frază. 

RECITĂ 4 

Participă la Sfânta Litur-

ghie și cere ca credința ta 

să fie mai puternică. 

CERE 7 

Poartă pacea în sufle-

tul tău și îndepărtează 

ura. 

FĂ PACE 8 

Fii atent la necesitățile 

celorlalți, împărțind, 

ajutând și iubind. 

IMPLICĂTE 6 

Fugi de tentații, de 

comoditate, apropie-te 

de frații tăi. 

FUGI 10 

Iubește-i nu doar pe cei pe 

care îi simți aproape, ci și 

pe cei care e mai dificil. 

IUBEȘTE 9 

Nu-i judeca pe ceilalți, 

evită criticile, și nu 

privi negativ realitatea. 

NU JUDECA 11 
Acceptă să fii mic și 

evită momentele de 

mândrie și orgoliu. 

FĂTE MIC 12 

Privește lucrurile pe 

care le ai. Ai într-

adevăr nevoie de toate? 

PRIVEȘTE Oferă-te să faci un lucru 

pe care nimeni nu vrea 

să-l facă. 

OFERĂ 

Scapă de păcatele care 

cu fiecare zi ce trece te 

paralizează. 

CURĂȚĂ 

TRATEAZĂ 
Care sunt aspectele care 

trebuie tratate în sufletul 

tău? 

13 

14 
15 



Împăcate cu Dumnezeu. 

El mereu așteaptă întoar-

cerea ta. 

ÎNTOARCETE 16 

Lasă-l pe Hristos din 

euharistie să dea lumină 

vieții tale. 

STRĂLUCEȘTE 
Fii generos cu timpul 

tău, cu lucrurile tale, cu 

bani tăi. 

AJUTĂ 

Caută binele și nu re-

compensa celor din 

jurul tău. 

CAUTĂ 
Faci față vieții tale? 

Care sunt obstacolele? 

Care este crucea ta? 

CONFRUNTĂ 

 Ai făcut un Dumnezeu pe 

măsura ta, un Dumnezeu 

cu reguli comode? 

GÂNDEȘTE-TE 

Caută astăzi să unești și să nu 

desparți persoanele din casă, 

sau din școală. 

UNEȘTE 

Ajută azi pe cei din 

jurul tău. Sunt mulți? 

X  7 ORI 

Găsește o clipă în ziua 

aceasta pentru a te apropia 

de Hristos în Sfânta Taină. 

ADORĂ 

 Iubindu-i pe ceilalți îl 

iubești pe Dumnezeu. 

AMINTEȘTE-ȚI 

Dumnezeu există și te 

iubește cu nebunie. 

CREDE 
Încrede-te în cuvântul lui 

Dumnezeu și în acțiunea 

sa constantă în viața ta. 

ÎNCREDE-TE 

Citește evanghelia de azi 

și vestește-L pe         

Dumnezeu. 

VESTEȘTE Mulțumește grupului 

tău, pentru că sunt lângă 

tine. 

MULȚUMEȘTE 

Roagă-te și mulțumește 

lui Dumnezeu pentru 

părinți tăi. 

ROAGĂ-TE 
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NU ÎNVINUI 

Evită să dai vina pe alții, 

e mai bine dacă îi ierți. 

DESCOPERĂ 

LASĂ 

PUNE 

ALEGE 
Ce este mai puternic 

pentru tine: mesajul lui 

Hristos sau cel al lumii 

în care trăiești?  

DESCHIDE 
Nu părerile lumii contea-

ză, deschideți sufletul pen-

tru a-l înțelege pe Dumne-

zeu. 

ACCEPTĂ 
Dumnezeu trăiește în noi, 

corpul nostru este tem-

plul său și inima noastră 

casa sa. OPREȘTE-TE 

Dumnezeu este mereu 

prezent în viața ta. Des-

coperă-l în lucrurile mici. 

Oprește-te și întreabă-te 

cum vei trăi Săptămâna 

Mare. 

DECIDE 

Lasă grijile tale, și 

deschideți sufletul la fel 

ca și Maria, cu încredere. 

Decide ce va muri și va 

învia în tine în această 

săptămâna? 

Pune neliniștile tale în 

mâna lui Dumnezeu și 

șoptește: Cred în Tine! 

VORBEȘTE 

Despre credința ta și      

prezența lui Hristos în   

viața ta. 
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