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Anexa I - Fragmete din Exortația apostolică Christus Vivit 

 

Prietenia este un cadou al vieții și un dar al lui Dumnezeu. Prin prieteni, Domnul ne purifică și ne 

face să ne maturizăm. În același timp, prietenii fideli, care sunt alături de noi în momentele dificile, 

sunt o reflexie a afectului Domnului, a mângâierii sale și a prezenței sale iubitoare. A avea prieteni 

ne învață să ne deschidem, să înțelegem, să ne îngrijim de alții, să ieșim din comoditatea noastră și 

din izolare, să împărtășim viața. Iată pentru ce „nu este schimb pentru prietenul fidel” (Sir 6,15). 

Prietenia nu este o relație fugară și trecătoare, ci stabilă, trainică, fidelă, care se formează cu 

trecerea timpului. Este un raport de afect care ne face să ne simțim uniți și în același timp este o 

iubire generoasă care ne face să căutăm binele prietenului. Chiar dacă prietenii pot să fie foarte 

diferiți între ei, există mereu unele lucruri în comun care îi fac să se simtă apropiați, există o 

intimitate care se împărtășește cu sinceritate și încredere. 

Prietenia este așa de importantă încât Isus însuși se prezintă ca prieten: „Nu vă mai numesc 

servitori, însă v-am numit pe voi prieteni” (In 15,15). Prin harul pe care el ni-l dăruiește, suntem 

ridicați în așa fel încât suntem cu adevărat prietenii săi. Cu aceeași iubire pe care el o revarsă în 

noi, putem să-l iubim, extinzând iubirea sa la ceilalți, în speranța că și ei își vor găsi locul în 

comunitatea de prietenie întemeiată de Isus Cristos. Și, deși el este deja pe deplin fericit ca înviat, 

este posibil să fim generoși cu el, ajutându-l să construiască împărăția sa în această lume, fiind 

instrumentele sale pentru a duce mesajul său, lumina sa și mai ales iubirea sa la ceilalți (cf. In 

15,16). Ucenicii au ascultat chemarea lui Isus la prietenia cu el. A fost o invitație care nu i-a 

constrâns, ci s-a propus cu delicatețe libertății lor: „Veniți și vedeți”, le-a spus, și ei „au venit și au 

văzut unde locuiește și au rămas la el în ziua aceea” (In 1,39). După acea întâlnire, intimă și 

neașteptată, au părăsit toate și au mers cu el. 

Prietenia cu Isus este indisolubilă. El nu ne abandonează niciodată, chiar dacă uneori pare că stă în 

tăcere. Când avem nevoie de el, se lasă găsit de noi (cf. Ier 29,14) și stă alături de noi oriunde 

mergem (cf. Ios 1,9). Pentru că el nu rupe niciodată o alianță. Nouă ne cere să nu-l abandonăm: 

„Rămâneți în mine și eu în voi” (In 15,4). Dar dacă ne îndepărtăm, „el rămâne fidel, pentru că nu 

se poate renega pe sine” (2Tim 2,13). 

Cu prietenul vorbim, împărtășim lucrurile cele mai secrete. Și cu Isus conversăm. Rugăciunea este o 

provocare și o aventură. Și ce aventură! Ne permite să-l cunoaștem tot mai bine, să intrăm în 
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adâncul său și să creștem într-o unire tot mai puternică. Rugăciunea ne permite să-i povestim tot 

ceea ce ni se întâmplă și să stăm încrezători în brațele sale, și în același timp ne dăruiește momente 

de prețioasă intimitate și afect, în care Isus revarsă în noi viața sa. Rugându-ne, „facem jocul său”, 

îi facem spațiu „pentru ca el să poată acționa și să poată intra și să poată învinge”. 

Astfel este posibil să ajungem să experimentăm o unire constantă cu el, care depășește tot ceea ce 

putem trăi cu alte persoane: „Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine” (Gal 2,20). Nu priva 

tinerețea ta de această prietenie! Îl vei putea simți alături de tine nu numai când te rogi. Vei 

recunoaște că merge cu tine în fiecare moment. Încearcă să-l descoperi și vei trăi experiența 

frumoasă de a ști că ești mereu însoțit. Este ceea ce au trăit ucenicii de la Emaus când, în timp ce 

mergeau și conversau dezorientați, Isus s-a făcut prezent și „mergea cu ei” (Lc 24,15). Un sfânt 

spunea că „creștinismul nu este un ansamblu de adevăruri în care trebuie să credem, de legi care 

trebuie respectate, de interdicții. În felul acesta este repugnant. Creștinismul este o persoană care 

m-a iubit așa de mult încât reclamă iubirea mea. Creștinismul este Cristos”. 

Isus poate să-i unească pe toți tinerii din Biserică într-un unic vis, „un vis mare și un vis capabil de 

a-i implica pe toți. Visul pentru care Isus și-a dat viața pe cruce, iar Duhul Sfânt s-a revărsat și a 

însemnat cu foc în ziua de Rusalii în inima fiecărui bărbat și a fiecărei femei, în inima fiecăruia, […] 

l-a imprimat în speranța ca să găsească spațiu pentru a crește și a se dezvolta. Un vis, un vis numit 

Isus, semănat de Tatăl: Dumnezeu ca și el, ca Tatăl, trimis de Tatăl cu încrederea că va crește și va 

trăi în fiecare inimă. Un vis concret, care este o persoană, care curge în venele noastre, face să 

tresalte inima și o face să tresalte de bucurie”.  

(Christus Vivit 151-157) 

 

 


