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„Isus trăiește!” este un itinerariu spiritual pentru a te ajuta să te 

apropii de Dumnezeu în fiecare zi, pregătindu-te pentru marea 

sărbătoare a Nașterii Domnului. 
  

 

În fiecare zi vei găsi următorul desfășurător: 

 

CITESC  

Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia zilei* 

 

MEDITEZ  

Un scurt comentariu care mă ajută să transpun în viața de zi cu zi 

cuvântul Evangheliei  

 

MĂ ROG  

O rugăciune – un verset biblic din Cartea Psalmilor pentru 

dialogul personal cu Dumnezeu 

 

ACŢIONEZ  

Un gest care îți permite să pui în practică cuvântul lui Dumnezeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Textele Sfintelor Evanghelii au fost preluate din Biblia, traducere, introducere și note 

de pr. Alois Bulai și pr. Eduard Patraşcu, Editura Sapientia, Iași, 2013. 
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Dragi tineri, 

Papa Francisc în exortația apostolică postsinodală  

Christus Vivit ne spune că „Isus Cristos trăiește, el este speranța 

noastră și cea mai frumoasă tinerețe din această lume” (CV 1).  

În aceeași scrisoare adresată tuturor tinerilor creștini, papa ne 

îndeamnă să mărturisim evanghelia pretutindeni, ne spune că 

mărturia noastră este valoroasă: „Fiți capabili să mergeți 

împotriva curentului și să știți să-l împărtășiți pe Isus, comunicați 

credință pe care el v-a dăruit-o” (CV 176). Pentru aceasta am 

rugat mai mulți tineri, să ne ajute pentru  a putea transmite vestea 

bună a nașterii Mântuitorului nostru Isus Cristos prin meditarea 

cuvântului Evangheliei din perioada postului nașterii Domnului. 

Sperăm că această broșură să ne ajute să ne apropiem mai mult 

de Dumnezeu și de aproapele nostru. Sperăm ca prin aceste 

meditații să aprindem în sufletele noastre lumina Nașterii Lui 

Isus Cristos.  

 

Pr. Sebastian Peșteșan 

Asistent spiritual general  

ASTRU Cluj 

 

Steaua care străluce, 

Fiul Domnului, 

Veste mare aduce, 

Fiul Domnului. 

Peste cer, peste pământ, 

Fiul Domnului, 

Întrupat din Duhul Sfânt, 

Fiul Domnului. 

Se va naște-un împărat, 

Fiul Domnului, 

Dumnezeu adevărat, 

Fiul Domnului. 

Cel trimis de tatăl sau, 

Fiul Domnului, 

Să ne mântuie de rău, 

Fiul Domnului  
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Vineri, 15 noiembrie 

 
Luca 16, 15-18; 17, 1-4  

 

 

«Dar el le-a spus: „Voi sunteți cei care vă arătați drepți 

înaintea oamenilor, însă Dumnezeu cunoaște inimile 

voastre; căci ceea ce este prețios pentru oameni este 

respingător înaintea lui Dumnezeu. Legea și Profeții au fost până 

la Ioan; de atunci se vestește împărăția lui Dumnezeu și fiecare 

se luptă să intre în ea. Mai ușor este ca cerul și pământul să piară 

decât să cadă o singură virgulă din Lege. Oricine își lasă soția și 

se însoară cu alta comite adulter; iar cine se însoară cu una 

lăsată de bărbat comite adulter. Apoi a spus discipolilor săi: 

„Este imposibil să nu vină scandalul, dar vai celui prin care vine! 

Ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar lega o piatră de moară de gât 

și ar fi aruncat în mare, decât să scandalizeze chiar și numai pe 

unul dintre aceștia mici. Fiți atenți cu voi înșivă! Dacă fratele tău 

păcătuiește, mustră-l, iar dacă se convertește, iartă-l. Dacă 

păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori se 

întoarce la tine, spunând: «Îmi pare rău!», tu să-l ierți!”».  

 

 

Din acest fragment evanghelic reiese faptul că 

Dumnezeu ne cunoaște cu adevărat sufletul, dincolo de 

orice fățărnicie umană. De aceea, acum avem ocazia să 

fim sinceri față de Tatăl, față de cei din jurul nostru, dar și cu noi 

înșine. Din secvența: „Mai ușor este ca cerul și pământul să piară 

decât să cadă o singură virgulă din Lege”, trebuie să luăm în 

considerare valabilitatea legii Vechiului Testament, reînnoită 

acum în Cristos. 

În continuare, suntem sfătuiți să căutăm pacea și să-l 

iertăm pe aproapele nostru, amintindu-ne cuvintele de învățătură: 

„Dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori 

se întoarce la tine, spunând: «Îmi pare rău!», tu să-l ierți!”, care 

accentuează importanța iertării necondiționate. Totodată, fiind 

C 

M 
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copii ai lui Dumnezeu, suntem încurajați să evităm pe cât posibil 

să fim sămânță rea pentru ceilalți. Prin toate acestea, Tatăl ne 

invită la o asumare a responsabilității vis-a-vis de faptele noastre. 

Să nu uităm că avem nevoie de iertare pentru mântuirea sufletului 

nostru. 

 

 

„Să nădăjduiască Israel în Domnul, 

căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. 

El va mântui pe Israel de toate fărădelegile lui”. 

(Psalmul 130,7-8) 

 

 

Astăzi îmi propun să las deoparte grijile cotidiene și să 

aloc mai mult timp rugăciunii și meditației. 

R 

A 

Cristos trăiește. El este speranța noastră 
și cea mai frumoasă tinerețe din această 
lume. Tot ceea ce atinge el devine tânăr, 
devine nou, se umple de viață. De aceea, 
primele cuvinte pe care vreau să le 
adresez fiecărui tânăr creștin sunt: El 
trăiește și te vrea viu. 

Papa Francisc – CV 1 
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Sâmbătă, 16 noiembrie 

 
Luca 9, 57-62 

 

  

«În timp ce mergeau pe drum, cineva i-a spus: „Te voi 

urma oriunde te vei duce”. Dar Isus i-a răspuns: „Vulpile 

au vizuini, păsările cerului au cuiburi, însă Fiul Omului nu 

are unde-și rezema capul”. Altuia i-a spus: „Urmează-mă!” 

Acela a răspuns: „Doamne, lasă-mă să merg mai întâi să-l 

îngrop pe tatăl meu”. Dar el i-a spus: „Lasă morții să-și îngroape 

morții lor, dar tu, mergi și vestește împărăția lui Dumnezeu!” Un 

altul i-a zis: „Doamne, te voi urma, însă mai întâi lasă-mă să-mi 

iau rămas bun de la cei din casa mea”. Dar Isus i-a spus: 

„Nimeni care pune mâna pe plug și privește înapoi nu este 

vrednic de împărăția lui Dumnezeu”». 

 
 

Pasajul evanghelic descrie pe cei chemați, care amână 

urmarea lui Cristos pentru rezolvarea unor probleme 

pământești. Este important să reușim să înțelegem 

răspunsul dat de Cristos deoarece a-l urma înseamnă a pătrunde 

în noua dimensiune a timpului lui Dumnezeu.  

Totodată, prin versetul: „Lasă morții să-și îngroape 

morții lor, dar tu, mergi și vestește împărăția lui Dumnezeu!”, 

Cristos nu vrea să sugereze un dispreț, ci existența omului creștin 

în noua dimensiune a timpului lui Dumnezeu, kairos, care trebuie 

să pășească înainte spre mântuire, fără a privi înapoi spre lucrurile 

pământești. În concluzie, să nu lăsăm ca această viață să ne 

îndepărteze de țelul nostru de a-l urma pe Cristos în împărăția lui 

Dumnezeu. 

 
 

„Doamne, eu nu am o inimă îngâmfată, 

nici nu privesc cu trufie;  

nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari  

C 

M 
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și prea înalte pentru mine. 

Sufletul îmi este împăcat și liniștit, 

ca un copil înțărcat la sânul mamei sale.” 

(Psalmul 131, 1-2) 

 

 

Astăzi îmi propun să rostesc rugăciunea Tatăl Nostru 

pentru cei apropiați mie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

El este în tine, el este cu tine și nu pleacă 
niciodată. Oricât te-ai putea îndepărta 
tu, alături de tine este Cel Înviat, care te 
cheamă și te așteaptă pentru a reîncepe. 
Când te simți bătrân din cauza tristeții, 
supărărilor, fricilor, îndoielilor sau 
eșecurilor, el va fi acolo pentru a-ți reda 
forța și speranța. 

Papa Francisc – CV 2 
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Duminică, 17 noiembrie 
 

Luca 12, 16-21 

 

  

«Un om bogat avea un ogor care a dat o recoltă 

îmbelșugată și se gândea în sine: «Ce mă fac pentru că nu 

am unde să-mi adun recolta?» Apoi și-a zis: «Voi face 

astfel: voi dărâma hambarele și îmi voi construi altele mai mari; 

voi aduna acolo tot grâul și toate bunurile mele și voi spune 

sufletului meu: Suflete, ai adunat bunuri suficiente pentru mulți 

ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și desfătează-te!» Însă 

Dumnezeu i-a zis: «Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va 

cere sufletul; iar cele pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Așa se 

întâmplă cu acela care adună comori pentru sine, dar nu este 

bogat înaintea lui Dumnezeu”». 

 

 

Această parabolă aduce în discuție bogăția, o temă 

delicată și de maximă actualitate. Bogatul vrea să își 

construiască hambare mai mari pentru a adăposti 

recolta abundentă. Intenția sa este aceea de a-și asigura traiul 

necesar pentru ani de zile. Sentimentul de siguranță oferit de 

această avere este iluzoriu deoarece, dintr-odată, printr-o tragică 

ironie, își pierde viața și tot ceea ce a adunat devine lipsit de sens. 

Greșeala bogatului constă în dorința de a avea bogății numai 

pentru el, în mod egoist, în loc să se îmbogățească sufletește 

printr-o relație de iubire față de Dumnezeu și de aproapele. 

Scopul parabolei este acela de a arăta absurditatea investițiilor 

materiale, în absența oricărei spiritualități. Cu toții suntem 

îndemnați să ne punem averea și talanții primiți în slujba celui de 

lângă noi, fiind convinși prin credință că Dumnezeu ne va da 

însutit înapoi, inclusiv cele necesare traiului de zi cu zi. Așadar, 

nu bogăția în sine este o problemă, ci absolutizarea ei. Pregătindu-

ne de Sfintele Sărbători, haideți să fim mai generoși și mai 

apropiați unii de ceilalți, trăind în iubire, cea mai mare bogăție. 

C 

M 
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„Iată, binecuvântați-l pe Domnul  

voi toți, slujitorii Domnului;  

voi, care stați în timpul nopții în casa Domnului.” 

 (Psalmul 134, 1) 

 
 

Astăzi îmi propun să mă îngrijesc mai mult de sufletul 

meu, lăsând deoparte grija pentru cele materiale. 

R 

A 

Scriu cu afect tuturor tinerilor creștini această 
exortație apostolică, adică o scrisoare care amintește 
unele convingeri ale credinței noastre și, în același timp, 
încurajează la creșterea în sfințenie și în angajare 
pentru propria vocație. Totuși, dat fiind că este vorba de 
o piatră de hotar în cadrul unui drum sinodal, mă 
adresez în același timp întregului popor al lui 
Dumnezeu, păstorilor și credincioșilor, pentru că 
reflecția despre tineri și pentru tineri ne interpelează și 
ne stimulează pe noi toți. De aceea, în unele paragrafe 
voi vorbi direct tinerilor și în altele voi propune 
abordări mai generale pentru discernământul eclezial. 

Papa Francisc – CV 3 
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Luni, 18 noiembrie 

 

Luca 17, 20-25 

 

  

«Întrebat de farisei când vine împărăția lui Dumnezeu, el 

le-a răspuns: „Împărăția lui Dumnezeu nu vine în mod 

vizibil. Nici nu poți spune: «Iat-o aici!» sau: «Iat-o 

acolo!», căci, iată, împărăția lui Dumnezeu este printre voi”. 

Atunci le-a spus discipolilor: „Vor veni zile în care veți dori să 

vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Și vă vor 

spune: «Iată aici!» sau: «Iată acolo!» Dar nu mergeți și nu-i 

urmați! Așa cum fulgerul strălucitor luminează de la un capăt la 

celălalt al cerului, așa va fi Fiul Omului în ziua lui. Însă trebuie 

mai întâi să sufere multe și să fie respins de această generație». 

 
 

Fragmentul de față ne vorbește despre venirea Fiului 

Omului. Isus afirmă că această venire va fi inopinată și 

va avea efecte extraordinare. Fiul Omului va veni fără 

preaviz și fără un semn prevestitor. În acel moment, se va instaura 

o lume nouă, întreaga existență schimbându-și destinul. 

Identitatea acestui Fiu al Omului se arată pe drumul spre Golgota, 

locul suferinței lui Cristos pe cruce. Astfel, Împărăția lui 

Dumnezeu crește discret, noi fiind chemați să înțelegem semnele 

timpului și, plini de credință în Cristos, să o vestim prin faptele 

noastre bune. 

 

 

„Ridicați mâinile către sanctuar 

și binecuvântați-l pe Domnul. 

Să te binecuvânteze Domnul din Sion, 

el, care a făcut cerul și pământul.” 

(Psalmul 134, 2-3) 

C 
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Astăzi îmi propun să meditez asupra cuvintelor din 

evanghelie, să mă gândesc la vremurile ce au să vină și 

să mă rog pentru aceasta. 
A 

M-am lăsat inspirat de bogăția reflecțiilor și a 
dialogurilor de la Sinodul de anul trecut. Nu voi putea 
cuprinde aici toate contribuțiile, pe care le veți putea 
citi în Documentul final, dar am încercat să receptez, în 
redactarea acestei scrisori, propunerile care mi se 
păreau mai semnificative. În acest mod, cuvântul meu 
va fi îmbogățit de mii de glasuri ale credincioșilor din 
toată lumea care au trimis opiniile lor la Sinod. Chiar și 
tinerii care nu cred, care au voit să participe cu 
reflecțiile lor, au propus teme care au făcut să se nască 
în mine noi întrebări. 

Papa Francisc – CV 4 
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Marţi, 19 noiembrie 
 

Luca 17, 26-37 

 

  

«Și, așa cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi în zilele 

Fiului Omului: ei mâncau, beau, se însurau și se măritau 

până în ziua în care Noe s-a urcat în arcă; atunci a venit 

potopul și i-a nimicit pe toți. La fel cum s-a întâmplat în zilele lui 

Lot: ei mâncau, beau, cumpărau, vindeau, plantau, construiau; 

dar în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma, a plouat din cer cu foc 

și pucioasă și i-a nimicit pe toți. Tot la fel va fi în ziua în care Fiul 

Omului se va arăta. În ziua aceea, cine va fi pe acoperiș, iar 

lucrurile îi vor fi în casă, să nu coboare să le ia și, tot așa, cine 

este la câmp să nu se întoarcă înapoi. Amintiți-vă de femeia lui 

Lot! Dacă cineva va încerca să-și salveze viața, o va pierde; iar 

dacă cineva o va pierde, o va păstra. Vă spun: în noaptea aceea 

vor fi doi într-un pat: unul va fi luat, celălalt va fi lăsat; două 

femei vor măcina în același loc: una va fi luată, cealaltă va fi 

lăsată”. Atunci, ei l-au întrebat: „Unde, Doamne?” Iar el le-a 

spus: „Unde este cadavrul, acolo se vor aduna și vulturii”». 

 

 

Parcurgând textul evanghelic, observăm descrierea pe 

care Isus o face asupra momentului Judecății prin 

prezentarea dezastrului abătut asupra Sodomei în zilele 

lui Lot. De asemenea, textul ne amintește de importanța pregătirii 

pentru venirea zilei Fiului Omului, subliniind faptul că, indiferent 

de ceea ce am avea de făcut în acel moment, trebuie să lăsăm totul 

și să-l urmăm. Dacă cineva va încerca să-și salveze viața, o va 

pierde; iar dacă cineva o va pierde, o va păstra - acest mesaj ne 

transmite ideea de efemeritate a lucrurilor lumești de care trebuie 

să fim dornici să ne desprindem în momentul sosirii lui Cristos, 

alegând să urmăm calea pe care El ne-o deschide. 

 Oare noi putem să ne desprindem de cele lumești? 

C 

M 



15 

 

„Lăudați numele Domnului, 

lăudați-l, slujitori ai Domnului, 

voi, care stați în casa Domnului, 

în curțile casei Dumnezeului nostru!” 

(Psalmul 135, 1-2) 

 

 

Astăzi îmi propun să meditez la grija ce ne-o poartă 

Isus fiecăruia dintre noi, și la iubirea cu care ne 

pregătește pentru vremurile de pe urmă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

A 

Haideți să recuperăm câteva comori din Sfintele 
Scripturi, în care de multe ori se vorbește despre tineri 
și despre modul în care Domnul merge în întâmpinarea 
lor. Într-o epocă în care tinerii contau puțin, unele texte 
arată că Dumnezeu privește cu alți ochi. De exemplu, 
vedem că Iosif era aproape cel mai mic din familie (cf. 
Gen 37,2-3). Totuși, Dumnezeu i-a comunicat mari 
lucruri în vis și el i-a depășit pe toți frații săi în funcții 
importante când avea circa douăzeci de ani. 

Papa Francisc – CV 5-6 
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Miercuri, 20 noiembrie 
 

Luca 18, 15-17. 26-30 

 

  

«Îi aduceau și copii ca să-i atingă; dar discipolii, când îi 

vedeau, îi mustrau. Atunci, Isus i-a chemat și le-a spus: 

„Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția 

lui Dumnezeu este a acelora care sunt ca ei. Adevăr vă spun, cine 

nu primește împărăția lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în 

ea”. Cei care l-au ascultat i-au spus: „Atunci, cine se poate 

mântui?” El le-a spus: „Ceea ce este imposibil la oameni este 

posibil la Dumnezeu”. Atunci Petru i-a spus: „Iată, noi am lăsat 

toate și te-am urmat”. Iar el le-a spus: „Adevăr vă spun: nu este 

nimeni care să fi lăsat casă, sau soție, sau frați, sau părinți, sau 

copii pentru împărăția lui Dumnezeu și care să nu primească cu 

mult mai mult în timpul de față, iar în veacul viitor, viața 

veșnică”». 

 

 

Citind acest fragment, observăm că Isus își îndreaptă 

atenția spre copii. Ei sunt aproape de Isus, reprezentând 

imaginea celor credincioși care își găsesc sprijinul în 

Tatăl, astfel dobândind Împărăția lui Dumnezeu. Isus vrea să ne 

spună că Dumnezeu îi primește pe cei care își pun încrederea în 

El, primind mântuirea ca pe un cadou. Darul mântuirii presupune 

din partea noastră un răspuns de credință, concretizat prin 

practicarea faptelor bune, săvârșite în iubire și respect față de 

aproapele. Fiind cu toții copii ai lui Dumnezeu și întrebându-ne: 

Cine se poate mântui?, aflăm răspunsul de la Tatăl, care este 

capabil să realizeze pentru noi ceea ce nouă ni se pare imposibil. 

Cei care au lăsat toate și l-au urmat pe Isus nu au rămas în pierdere 

întrucât au găsit comuniunea cu Dumnezeu, iar aceasta este o 

pregustare a vieții veșnice. Asemenea lor, și noi suntem chemați 

C 

M 



17 

să îl urmăm pe Cristos, trăind în familiile noastre această legătură 

de credință reînnoită acum, cu ocazia Crăciunului. 

 

 

„Lăudați-l pe Domnul, pentru că este bun, 

cântați imnuri numelui său,  

pentru că este vrednic de laudă.” 

 (Psalmul 135, 3) 

 

 

 

Astăzi îmi propun să fac o bucurie unui copil, 

oferindu-i puțin din timpul meu. 

 

 

 

 

 

R 

A 

În Ghedeon recunoaștem sinceritatea tinerilor, 
care nu au obiceiul de îndulci realitatea. Când i-
a fost spus că Domnul era cu el, a răspuns: „Dacă 
Domnul este cu noi, de ce ni s-au întâmplat toate 
aceste lucruri?” (Jud 6,13). Însă Dumnezeu n-a 
fost deranjat de acel reproș și i-a dublat miza: 
„Mergi cu această putere pe acre o ai și 
salvează-l pe Israel” (Jud 6,14). 

Papa Francisc – CV 7 
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Joi, 21 noiembrie 

 
Intrarea în Templu a Maicii Domnului 

 
Luca 10, 38-42; 11, 27-28 

 

  

«Pe când mergeau, au intrat într-un sat. Acolo l-a primit 

în casa ei o femeie cu numele de Marta. Aceasta avea o 

soră numită Maria care, stând la picioarele Domnului, 

asculta cuvântul lui. Însă Marta era ocupată cu multele griji ale 

casei. Venind la el, i-a zis: „Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-

a lăsat singură să servesc? Spune-i să mă ajute!” Domnul i-a 

răspuns: „Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijești și te 

frămânți, însă un lucru este necesar: Maria a ales partea cea 

bună, care nu-i va fi luată”. În timp ce spunea acestea, o femeie 

din mulțime și-a ridicat vocea și a spus: „Fericit sânul care te-a 

purtat și pieptul la care ai supt!” Dar el a zis: „Mai degrabă, 

fericiți sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l 

păstrează!”». 

 

 

Ce este ospitalitatea? Cum o caracterizăm și cum ne 

caracterizează ea pe noi? Ce presupune să îl găzduim 

pe Dumnezeu? Sunt întrebări la care poate nu ne 

gândim prea des, deși ar trebui. Ar trebui, deoarece Cristos 

sălășluiește în inimile noastre, iar noi îi suntem gazde. Câtă 

atenție îi acordăm oaspetelui?  

Am învățat de-a lungul timpului structura mecanică a 

existenței creștine, despre igiena sufletului și despre bine: post, 

participarea la liturghie, acte de caritate etc. Însă ne dăm seama 

că de multe ori sunt doar forme ale dăruirii fără conținut. Dacă nu 

se înțelege adevăratul scop și sens pentru care aceste acțiuni se 

fac, ele își pierd valoarea. Degeaba ne străduim să facem curat și 

de mâncare pentru niște musafiri care abia așteaptă să ne 
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întâlnească, după un timp îndelungat, dacă în ceasul când ei ajung 

noi suntem plecați de acasă. 

Cu ce greșește Marta? La o primă privire, întruchipează 

gazda-model, devotată și implicată. Însă, în pofida faptului că își 

dorește să îi ofere Mântuitorului o ședere caldă și plăcută, ajunge 

să îl ignore, acaparată fiind de treburile casnice. 

„Fericiți sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu 

și-l păstrează!”: Ce învățăm de la Isus din acest episod? Să ne 

întoarcem privirea spre adevăratul scop al mântuirii, să ne 

întoarcem atenția spre oaspetele sufletelor noastre, să înțelegem 

cuvântul Domnului. 

Dacă rămânem blocați în latura umană si repetitivă a 

ritualurilor, care în ochii noștri sunt lipsiți de fond, riscăm să 

uităm definiția ospitalității, să ne considerăm Maria, dar să fim de 

fapt Marta.  

 

 

„Știu că Domnul este mare: 

Dumnezeul nostru este mai presus decât toți zeii.” 

(Psalmul 135, 5) 

 

  

Astăzi îmi propun să meditez la starea mea spirituală 

și să-mi pun întrebări legate de cum aș putea să o 

îmbunătățesc. 

 

R 

A 

Samuel era un tânăr nesigur, dar Domnul ținea legătura cu 
el. Grație sfatului unui adult, și-a deschis inima pentru a 
asculta chemarea lui Dumnezeu: „Vorbește, Doamne, căci 
slujitorul tău ascultă” (1Sam 3,9.10). Pentru aceasta a fost un 
mare profet care a intervenit în momente importante pentru 
patria sa. Și regele Saul era un tânăr când Domnul l-a chemat 
să-și îndeplinească misiunea (cf 1Sam 9,2). 
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 Vineri, 22 noiembrie 
 

Luca 19, 12-28  
 

  
«Așadar, le-a spus: „Un om dintr-o familie de nobili a 

plecat într-o țară îndepărtată ca să primească un regat și 

apoi să se întoarcă. A chemat zece dintre servitorii săi, le-

a dat zece mine și le-a zis: «Investiți-le până când voi veni». Însă 

cetățenii săi îl urau și au trimis în urma lui o solie să spună: «Nu 

vrem ca acesta să domnească peste noi». Când s-a întors, după 

primirea regatului, a poruncit să fie chemați la el servitorii 

cărora le dăduse banii ca să afle cât a câștigat fiecare. Când a 

venit primul, a spus: «Stăpâne, mina ta a adus venit alte zece 

mine». El i-a zis: «Bine, servitor bun! Pentru că ai fost fidel peste 

puține lucruri, să ai autoritate peste zece cetăți». Apoi a venit al 

doilea și a spus: «Mina ta, stăpâne, a mai făcut cinci mine». Iar 

el i-a spus: «Și tu vei fi peste cinci cetăți». A venit un altul și i-a 

spus: «Stăpâne, iată mina ta pe care am pus-o deoparte într-un 

ștergar întrucât m-am temut de tine, căci ești un om aspru: iei ce 

nu ai pus și seceri ce nu ai semănat». El i-a spus: «Din gura ta te 

judec, servitor rău! Știai că sunt un om aspru; că iau ce nu am 

pus și secer ce nu am semănat. Atunci, de ce nu ai pus banii mei 

la bancă? La întoarcere, i-aș fi luat cu dobândă». Și a zis celor 

care erau de față: «Luați mina de la dânsul și dați-o celui care 

are zece mine!» Dar ei i-au zis: «Stăpâne, are deja zece mine! Vă 

spun: oricui are i se va da, iar de la cel care nu are se va lua și 

ceea ce are. Iar pe dușmanii mei, care nu au voit ca eu să 

domnesc peste ei, aduceți-i aici și ucideți-i în fața mea»”. După 

ce a spus acestea, a pornit înainte, urcând spre Ierusalim».  

 
 

Dumnezeu ne creează pe toți în mod egal. Ne dăruiește 

fiecăruia un set de talente, de abilități, aptitudini, cu 

scopul clar de a le fructifica. El așteaptă de la noi să 

creștem și să ne dezvoltăm, să învățăm să Îl iubim profund și să 
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ne întrajutorăm, să facem bine folosindu-ne de cât ne-a dat. 

Aceste „așteptări” sunt cumulate în cerințele mântuirii. Însă 

nimeni nu ne obligă să le îndeplinim. 

„Oricui are i se va da, iar de la cel care nu are se va lua 

și ceea ce are” : Cei care muncesc întru gloria Domnului vor avea 

parte de recunoștință și slavă atât în viața aceasta, cât și în cea 

eternă. Cei care din diverse motive renunță la încercarea 

„multiplicării talanților” care le-au fost dăruiți, vor fi răsplătiți în 

consecință.  

Cristos nu cere de la noi mai mult decât putem duce sau 

mai mult decât putem oferi. Este de datoria noastră să răspundem 

rugăminții Sale. El ne oferă „mina” mântuirii, ne-o pune în mână 

și ne roagă să o cultivăm. Dacă la finalul vieții, la Judecata Finală, 

ne întoarcem ca primul slujitor din poveste, libertatea sufletului 

ne este garantată. Dacă rămânem doar cu promisiunea pe care 

Dumnezeu o face prin jertfirea propriului fiu, fără o jertfire a 

noastră, nu putem intra în Împărăția Lui. 

Pilda sugerează că Dumnezeu e dispus să ierte și să treacă 

cu vederea greșelile noastre dacă noi prezentăm cel puțin un 

minim interes. Suntem dispuși să o facem? 

 

 

„Domnul face tot ce vrea 

în cer și pe pământ, pe mare și în abisuri. 

El ridică norii de la marginile pământului, 

fulgere a făcut pentru ploaie 

și scoate vântul din vistieriile sale.” 

(Psalmul 135, 6-7) 

 

 

Astăzi îmi propun să mă rog rugăciunea rozariului. 

 

R 

A 
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Sâmbătă, 23 noiembrie 
 

Luca 10, 19-21  
 

  
«Iată, v-am dat puterea să călcați peste șerpi și scorpioni 

și peste toată puterea dușmanului și nimic nu vă va vătăma. 

Totuși, nu vă bucurați pentru aceasta, pentru că vi se 

supun Spiritele, ci bucurați-vă pentru că numele voastre sunt 

scrise în ceruri”. În ceasul acela a tresăltat de bucurie în Spiritul 

Sfânt și a spus: „Te preamăresc pe tine, Tată, Domn al cerului și 

al pământului pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și 

învățați și le-ai descoperit celor mici. Da, Tată, pentru că aceasta 

a fost dorința ta». 

 
 

Ce contează mai mult pentru noi: bunăstarea din viața 

efemeră sau o eternitate în compania sentimentului de 

tot emanat de Dumnezeu? Să ajungem falși-dumnezei 

ai propriului destin sau să ne îndeplinim destinul de fii ai lui 

Dumnezeu? 

Am fost creați stăpâni peste creație, răspunzători pentru 

propriile gânduri și decizii. Însă, asemenea lui Adam și Eva, am 

fost orbiți de puterea ce ne-a fost pusă în mâini. Cunoașterea 

propriilor capacități și folosirea lor nejustă ne dă impresia unei 

false superiorități, ne incapacitează în perspectiva Mântuirii.  

Datorită puterii ce ne-a fost înmânată, noi trebuie să ne 

smerim. Să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru încrederea că noi 

vom administra cu grijă întreaga Sa operă. 

„Ai ascuns acestea celor înțelepți și învățați și le-ai 

descoperit celor mici”: de-a lungul Evangheliilor se prezintă 

paralela dintre farisei și învățați și oamenii de rând. Cunoașterea 

vine cu îndatoriri, pe de-o parte, și riscul deraierii de la drumul 

cel drept, pe de alta (în contextul schimbării perspectivei asupra 

limitelor noastre). Isus ne avertizează să avem grijă, să ne păstrăm 
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calitatea de oameni „mici” pe tot parcursul vieții, „căci plata 

noastră multă este în ceruri”. 

 

 

„Doamne, numele tău rămâne pe vecie. 

Doamne, amintirea ta 

rămâne din generație în generație.” 

(Psalmul 135, 13) 

 

               

 

Astăzi îmi propun să vizitez un prieten cu care nu am 

mai vorbit de mult timp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

A 

Regele David a fost ales când era un tânăr. Când profetul 
Samuel îl căuta pe viitorul rege al lui Israel, un om i-a 
prezentat drept candidați pe fii săi mai mari și mai 
experimentați. Totuși profetul a spus că alesul era tânărul 
David, care păștea oile (cf. 1Sam 16,6-13), pentru că „omul se 
uită la ochi, Domnul însă se uită la inimă” (v. 7). Gloria 
tineretului se află mai mult în inimă decât în forța fizică sau 
în impresia pe care o provoacă altora. 
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Duminică, 24 noiembrie 
 

Luca 18, 18-27  
 

  
«Odată, un om cu vază l-a întrebat: „Învățătorule bun, ce 

trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică?” Isus i-a 

spus: „De ce-mi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai 

Dumnezeu. Cunoști poruncile: Să nu comiți adulter! Să nu ucizi! 

Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă! Cinstește pe tatăl tău și pe 

mama ta!” El i-a spus: „Toate acestea le-am păzit din tinerețe”. 

Auzind aceasta, Isus i-a spus: „Îți mai lipsește un lucru: vinde tot 

ce ai și dă săracilor și vei avea comoară în ceruri, apoi vino și 

urmează-mă!” Dar el, auzind acestea, s-a întristat deoarece era 

foarte bogat. Văzând că s-a întristat, Isus a spus: „Cât de greu 

vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei care au bogății! Pentru 

că este mai ușor ca o cămilă să treacă prin urechea acului, decât 

ca un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu”. Cei care l-au 

ascultat i-au spus: „Atunci, cine se poate mântui?” El le-a spus: 

„Ceea ce este imposibil la oameni este posibil la Dumnezeu”».  

 

 

Suntem născuți din păcat, vom muri păcătoși; sunt 

condițiile trecute în fișa postului statutului de om. 

Natura noastră are defectul de a fi penetrabilă 

păcatului. Oricât de mult am încerca, este imposibil să nu greșim. 

Putem, în schimb, să ne străduim să facem cât mai mult bine celor 

din jur, astfel fiind salvați de la propria slăbiciune. 

Cristos ne arată, totuși, importanța relației pe care o 

construim cu Dumnezeu, mai presus de cea a oamenilor. Avuția 

ne poate oferi impresia că putem dărui bine celor din jur fără ca 

noi să ne sacrificăm cât de puțin pentru „cadoul” pe care îl facem. 

Pentru a ne putea mântui, Isus sugerează renunțarea la 

comoditatea banului; banul trebuie să fie o unealtă de care să ne 

folosim, nu un scop pe care să îl urmăm. Dar odată ce ne-am 

învățat cu confortul financiar, nu mai vrem să renunțăm la el. 
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  „Atunci, cine se poate mântui?”: Toți cei care își doresc 

cu adevărat. Secretul e să te încrezi în Dumnezeu și în puterea sa. 

Să te încrezi în faptul că, vorba românului, „ce-i al tău e pus de-

o parte”, iar dacă ești conștient de toate acestea, să renunți la niște 

lucruri mărunte care în timp nu au importanță devine ușor, să 

renunți la păcate grele devine necesar și să renunți la ce iți place 

mai mult devine un sacrificiu pe care ești dispus să îl faci. Toate 

acestea deoarece ești dispus să crezi că „Ceea ce este imposibil la 

oameni este posibil la Dumnezeu”. 

 

 

„Domnul va face dreptate poporului său 

și se va îndura de slujitorii săi.” 

(Psalmul 135, 14) 

 

 

Astăzi îmi propun să alung toate temerile care mă 

neliniștesc și încerc să cultiv bucuria pentru a o 

împărtăși cu ceilalți. 

R 

A 

Solomon, când trebuia să-i urmeze tatălui său, s-a simțit 
pierdut și i-a spus lui Dumnezeu: „Eu sunt doar un copil: nu 
știu să ies și să intru” (1Reg 3,7). Totuși, curajul tinereții l-a 
determinat să ceară de la Dumnezeu înțelepciunea și s-a 
dedicat misiunii sale. Ceva asemănător i s-a întâmplat 
profetului Ieremia, chemat să trezească poporul său când era 
foarte tânăr. În teama sa a spus: „Ah, Doamne Dumnezeule, 
iată, eu nu știu să vorbesc, pentru că sunt un copil” (Ier 1,6), 
însă Domnul i-a cerut să nu spună așa (cf. Ier 1,7) și a 
adăugat: „Nu-ți fie teamă dinaintea lor, căci eu sunt cu tine 
ca să te scap” (Ier 1,8). Dedicarea profetului Ieremia pentru 
misiunea sa arată ceea ce devine posibil dacă se unesc 
prospețimea tinereții și forța lui Dumnezeu. 
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Luni, 25 noiembrie 

 
Luca 19, 37-44  

 

  

«Ajungând aproape de coborârea Muntelui Măslinilor, 

toată mulțimea discipolilor, bucurându-se, a început să-l 

laude pe Dumnezeu cu glas puternic pentru toate minunile 

pe care le-au văzut, spunând: „Binecuvântat cel ce vine, regele, 

în numele Domnului! Pace în cer și glorie în înaltul cerurilor!” 

Atunci unii farisei din mulțime i-au spus: „Învățătorule, mustră-

ți discipolii!” Dar el le-a răspuns: „Vă spun, dacă aceștia vor 

tăcea, vor striga pietrele”. După ce s-a apropiat, văzând cetatea, 

a plâns pentru ea, zicând: „Dacă ai fi cunoscut în ziua aceasta 

calea spre pace!. Acum însă este ascunsă pentru ochii tăi. Căci 

vor veni peste tine zile când dușmanii tăi vor săpa tranșee în jurul 

tău, te vor încercui și asedia din toate părțile, te vor face una cu 

pământul pe tine și pe copiii tăi care sunt în tine și nu vor lăsa 

din tine piatră peste piatră, pentru că nu ai cunoscut timpul 

vizitării tale”». 

 

 

În acest fragment biblic, probabil cea mai puternică 

parte este răspunsul dat fariseilor suspicioși de către 

Isus, atunci când aceștia erau revoltați față de laudele 

aduse de către discipoli: „Vă spun, dacă aceștia vor tăcea, vor 

striga pietrele”. Astfel, Isus declară indirect, faptul că discipolii 

săi au deplină dreptate în preamărirea lor, că El este, „regele” și 

mai mult decât atât, subliniază necesitatea cunoașterii acestui 

adevăr, proclamarea Lui, care nefăcută de apostoli, ar fi strigată 

de pietre.  

Acest moment se continuă tot prin cuvintele Domnului, 

care prevestește fapte îngrozitoare ce se vor abate asupra cetății, 

tocmai din cauza faptului că nu a cunoscut „timpul vizitării”, 

adică nu a înțeles venirea reală pe pământ a Fiului lui Dumnezeu, 

C 

M 



27 

astfel încât, prin ea, să fi scăpat de obiceiurile rele, devastatoare. 

Oare noi, acum înțelegem sacrificiul suprem? 

 

 

„Lăudați-l pe Domnul pentru că este bun, 

pentru că veșnică este îndurarea lui! 

Lăudați-l pe Dumnezeul dumnezeilor, 

pentru că veșnică este îndurarea lui! 

Lăudați-l pe Domnul domnilor, 

pentru că veșnică este îndurarea lui!” 

(Psalmul 136, 1-3) 

 

 

Astăzi îmi propun să mă rog mai mult, cerând har 

Spiritului Sfânt. 

 

 

R 

A 

O fetișoară evreică, aflată în slujba militarului 
străin Naaman, a intervenit cu credință pentru a-
l ajuta să se vindece de boala sa (cf 2Re 5,2-6). 
Tânăra Rut a fost un exemplu de generozitate 
rămânând cu soacra căzută în dizgrație (cf Rut 
1,1-18) și a arătat și curajul său pentru a merge 
înainte în viață (cf. Rut 4,1-17). 
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Marţi, 26 noiembrie 
 

Luca 19, 45-48  

 

  

«Apoi, intrând în templu, a început să-i alunge pe 

vânzători, spunându-le: „Este scris: Casa mea va fi casă 

de rugăciune, însă voi ați făcut-o peșteră de tâlhari”. Și 

învăța în templu în fiecare zi, iar arhiereii și cărturarii, precum 

și mai-marii poporului, căutau să-l omoare. Dar nu găseau ce să-

i facă pentru că tot poporul se ținea după el ca să-l asculte». 

 

 

Isus a încercat în permanență să facă o clară deosebire 

între implicarea imaginii lui Dumnezeu cu aspectele 

profitabile, materiale. El spune clar: „Casa mea va fi 

casă de rugăciune” și îi alungă pe vânzătorii care au transformat-

o în „peșteră de tâlhari”. Desigur că sunt prezentați cărturarii, 

revoltați, fiindcă aceștia, administrând Templul, profitau de pe 

urma câștigurilor. Însă ei, nu puteau să îl condamne fiindcă știau 

ca are dreptate și vedeau că lumea îl asculta cu ardoare.  

Când suntem ispitiți să credem că Biserica urmărește 

profitul, sau afacerile, ar trebui să ne gândim la cuvintele lui Isus, 

care a definit-o clar casă de rugăciune, iar ceea ce urmărește ea, 

cu siguranță nu se îndepărtează de învățăturile Fiului. Merită să 

analizăm mai bine situația, pentru a nu cădea în greșeala 

condamnării nedrepte, asemenea cărturarilor. 

 

 

„El singur face fapte minunate, 

pentru că veșnică este îndurarea lui! 

El a făcut cerurile cu înțelepciune, 

pentru că veșnică este îndurarea lui!” 

(Psalmul 136, 4-5) 
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Îmi propun să fiu mai atent la ce se întâmplă în jurul 

meu și să acționez în consecință. 

 
A 

O parabolă a lui Isus (cf Lc 15,11-32) relatează că fiul „mai 
tânăr” a voit să plece din casa părintească spre o țară 
îndepărtată (cf. v. 12-13). Însă visurile sale de autonomie s-
au transformat în libertinaj și desfrâu (cf. v. 13) și a 
experimentat duritatea singurătății și sărăciei (cf. v. 14-16). 
Totuși, a fost capabil să se răzgândească pentru a reîncepe 
(cf. v. 17-19) și a decis să se ridice (cf. v. 20). Este tipic pentru 
inima tânără să fie disponibilă la schimbare, să fie în măsură 
să se ridice și să se lase instruită de viață. Cum să nu-l 
însoțim pe fiu în această nouă acțiune? Însă fratele mai 
mare avea deja o inimă bătrână și s-a lăsat posedat de 
aviditate, de egoism și de invidie (cf. v. 28-30). Isus îl elogiază 
mai mult pe tânărul păcătos care reia drumul bun decât pe 
cel care crede că este fidel, dar nu trăiește spiritul iubirii și 
al milostivirii. 
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Miercuri, 27 noiembrie 
 

Luca 20, 1-8  
 

  

«Într-una din zile, pe când învăța poporul în templu 

predicând vestea cea bună, au venit arhiereii și cărturarii, 

împreună cu bătrânii, și i-au spus: „Spune-ne cu ce putere 

faci acestea sau cine este acela care ți-a dat această putere?” 

Atunci el le-a răspuns: „Vă voi pune și eu o întrebare. Spuneți-

mi: botezul lui Ioan era din ceruri sau de la oameni?” Ei însă 

discutau între ei, spunând: „Dacă spunem: «Din ceruri», el va 

spune «De ce nu ați crezut în el?» Iar dacă spunem: «De la 

oameni», tot poporul ne va ucide cu pietre pentru că ei sunt 

convinși că Ioan este un profet”. Și au răspuns că nu știu de unde 

era. Iar Isus le-a spus: „Nici eu nu vă spun cu ce putere fac 

acestea”». 

 

 

Observăm cum dacă Îl chestionăm pe Dumnezeu, dacă 

ne îndoim de puterea Lui, și El ne va pune la încercare. 

El așteaptă de la întrebările pe care ni le pune, 

răspunsuri exacte, căci ne cunoaște toate gândurile.  

 Cărturarii care nu credeau în Isus, ezită să îi răspundă la o 

întrebare la care și ei și tot poporul se gândeau și care era în 

strânsă legătură cu îndoiala lor: dacă botezul lui Ioan era din cer 

sau de la oameni. Aceasta are aceeași esență ca și cea adresată de 

ei: „cu ce putere faci acestea sau cine Ți-a dat acea putere?”.  Ei 

au încercat să analizeze răspunsurile pe care Isus le-ar fi dat și la 

răspunsul lor neutru, neadevărat, spus doar pentru a ascunde 

rușinea și greșeala lor, nici Isus nu le destăinuie ceea ce voiau ei 

să știe.  

 Iată de ce trebuie să fim onești față de alții, dar în primul 

rând față de noi. Răspunsul se află de cele mai multe ori deja în 

sufletul nostru, însă o oarecare teamă sau rușine ne face să îl 

ascundem. 

C 
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„El a întărit pământul peste ape, 

pentru că veșnică este îndurarea lui! 

El a făcut luminătorii cei mari, 

pentru că veșnică este îndurarea lui! 

Soarele, ca să stăpânească ziua, 

pentru că veșnică este îndurarea lui! 

Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, 

pentru că veșnică este îndurarea lui!” 

(Psalmul 136, 6-9) 

 

                                                   

Astăzi îmi propun să stau de vorbă cu cineva care trece 

prin momente grele și să-i explic că toate suferințele 

sunt trecătoare, Domnul îngrijindu-se întotdeauna de 

noi. 

 

R 

A 

Isus, veșnic tânăr, vrea să ne dăruiască o inimă mereu tânără. 
Cuvântul lui Dumnezeu ne cere: „Curățați aluatul cel vechi ca 
să fiți o frământătură nouă” (1Cor 5,7). În același timp, ne 
invită să ne despuiem de „omul vechi” pentru a ne îmbrăca în 
omul „nou” (cf. Col 3,9.10). Și când explică ce înseamnă a se 
îmbrăca în acea tinerețe „care se înnoiește” (v. 10), spune că 
înseamnă a avea „dragoste, îndurare, bunătate, umilință, 
blândețe și îndelungă răbdare! Îngăduiți-vă unii pe alții și, 
dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertați-vă!” 
(Col 3,12-13). Asta înseamnă că adevărata tinerețe constă în a 
avea o inimă capabilă de a iubi. Viceversa, îmbătrânește 
sufletul tot ceea ce ne desparte pe unii de alții. Iată pentru ce 
conclude: „Însă mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu 
iubire, care este legătura desăvârșirii” (Col 3,14). 
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Joi, 28 noiembrie 

 
Luca 20, 9-18  

 

  

«Atunci a început să spună mulțimii această parabolă: 

„Un om a plantat o vie, a dat-o în arendă unor viticultori 

și a plecat într-o călătorie pe un timp îndelungat. La timpul 

cuvenit, a trimis un servitor la viticultori ca să-i dea din rodul 

viei; dar viticultorii, după ce l-au bătut, l-au trimis cu mâinile 

goale. A mai trimis și un alt servitor, dar ei l-au bătut și pe acesta, 

l-au batjocorit și l-au trimis cu mâinile goale. A trimis un al 

treilea, dar ei l-au bătut până la sânge și l-au alungat. Atunci 

stăpânul viei a spus: «Ce voi face? Îl voi trimite pe fiul meu cel 

iubit, poate pe el îl vor respecta». însă viticultorii, văzându-l, au 

spus unii către alții: «Acesta este moștenitorul, să-l ucidem 

pentru ca moștenirea lui să fie a noastră!» Și, scoțându-l afară 

din vie, l-au ucis. Ce le va face oare stăpânul viei? Va veni și-i va 

ucide pe viticultorii aceia, iar via o va da altora”. Auzind ei 

acestea, au zis: „Să nu se întâmple!” Iar el, privindu-i, le-a spus: 

„Atunci ce înseamnă ceea ce s-a scris: Piatra pe care au aruncat-

o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară? Oricine 

cade pe piatra aceea se va zdrobi, iar peste oricine cade ea va fi 

zdrobit”». 

 

                                        
În această parabolă, stăpânul viei este de fapt, 

Dumnezeu, iar viticultorii suntem fiecare dintre noi, 

fiindcă toți avem aceeași misiune de a da roade. 

Servitorii trimiși, sunt profeții Vechiului Testament. Văzând 

stăpânul că servitorii nu au putut aduce din roade, hotărăște să își 

trimită propriul fiu. În această ipostază se găsește Isus. Însă, 

viticultorii se înțeleg să îl ucidă. Astfel, Isus descrie situația în 

care se află, fiind mereu condamnat și judecat de către cărturari și 

prevestește ceea ce se va întâmpla ca urmare. Stăpânul „va veni 

și-i va ucide pe viticultorii aceia, iar via o va da altora”.  
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La auzul acestei imagini apocaliptice, mulțimea este 

îngrozită, însă Isus accentuează că orice faptă răuvoitoare este 

asemenea unei „pietre unghiulare”, care îl zdrobește atât pe cel 

către care a fost aruncată, cât și pe cel care a aruncat-o. 

De aceea, rolul nostru este de a da roadele viei, cu atât mai 

mult cu cât, Fiul a murit și a înviat pentru noi, făcând din noi 

„pietre unghiulare”. 

 

 
El i-a lovit pe egipteni în întâii lor născuți, 

pentru că veșnică este îndurarea lui! 

Și l-a scos pe Israel din mijlocul lor, 

pentru că veșnică este îndurarea lui! 

Cu mână tare și cu braț puternic, 

pentru că veșnică este îndurarea lui! 

(Psalmul 136, 10-12) 

  

Astăzi îmi propun  să vorbesc cu colegii de școală sau 

serviciu despre cum am reușit eu să-l cunosc pe Isus. 

 

 

 
 
 

R  

A 

Observăm că lui Isus nu-i place faptul ca adulții să-i 
privească pe tineri cu dispreț sau să-i țină în slujba lor 
în mod despotic. Dimpotrivă, cerea: „Cel mai mare 
dintre voi să devină precum cel mai tânăr” (Lc 22,26). 
Pentru el, vârsta nu stabilea privilegii, și faptul că 
vreunul avea mai puțini ani nu însemna că valora mai 
puțin sau că avea mai puțină demnitate. 
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Vineri, 29 noiembrie 

 
Luca 20, 19-26  

 

  

«Cărturarii și arhiereii căutau să pună mâna pe el chiar în 

ceasul acela, căci înțeleseseră că pentru ei spusese 

parabola aceasta, dar se temeau de popor. Și, urmărindu-

l cu atenție, au trimis spioni, care se prezentau ca fiind drepți, ca 

să-l prindă cu vreun cuvânt și să-l dea pe mâna autorității și a 

puterii guvernatorului. Ei l-au întrebat: „Învățătorule, știm că 

vorbești și înveți cu dreptate și nu ții cont de înfățișare, ci înveți 

calea lui Dumnezeu după adevăr. Ne este permis sau nu să dăm 

tribut cezarului?” El însă, cunoscând viclenia lor, le-a spus: 

„Arătați-mi un dinar. Ale cui sunt imaginea și inscripția?” Ei au 

răspuns: „Ale cezarului”. Atunci le-a spus: „Dați-i, așadar, 

cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este 

al lui Dumnezeu”. Astfel, nu l-au putut prinde cu nici un cuvânt 

în fața poporului, ci, uimiți de răspunsul lui, au tăcut». 

 

 

În acest fragment, răspunsul lui Isus a fost foarte 

interesant și apreciat de către spionii trimiși de cărturari 

și are un înțeles la fel de substanțial și pentru noi, astăzi. 

Ei au fost uimiți, fiindcă Isus nu a negat datoria îndeplinirii 

obligaților față de împărat, așa cum se așteptau ei, pentru a-L 

putea acuza. Însă nu acesta este cel mai important aspect. Isus, 

cunoscându-le viclenia, a transmis un mesaj mult mai valoros, 

decât simpla idee de la suprafață.  

Prin afirmația, „Dați-i, așadar, cezarului ceea ce este al 

cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu”, Isus 

desparte îndatoririle materiale necesare, de îndatoririle spirituale, 

morale pe care le așteaptă Dumnezeu de la noi. De asemenea, 

arată că Dumnezeu nu se implică sau nu trebuie să fie implicat în 

acelea. Altfel spus, nu trebuie acuzat sau cercetat El pentru 

aspectele materiale inconvenabile. 
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„El a despărțit în două Marea Roșie, 

pentru că veșnică este îndurarea lui! 

El a făcut ca Israel să treacă prin mijlocul ei, 

pentru că veșnică este îndurarea lui! 

Și l-a aruncat pe faraon cu oștirea lui în Marea Roșie, 

pentru că veșnică este îndurarea lui!” 

(Psalmul 136, 13-15) 

 
  

Astăzi cer har să am puterea de a-l urma pe Isus, acolo 

unde mă cheamă, acolo unde este nevoie de mine. 

 

 

 

 

 

 

 

Sâmbătă, 30 noiembrie 
 

R 

A 

Cuvântul lui Dumnezeu spune că tinerii trebuie tratați 
„ca frați” (1Tim 5,1) și le recomandă părinților: „Nu-i 
împingeți pe copiii voștri la disperare, ca să nu se 
descurajeze” (Col 3,21). Un tânăr nu poate să fie 
descurajat, caracteristica sa este să viseze lucruri 
mari, să caute orizonturi ample, să îndrăznească mai 
mult, să aibă voința de a cuceri lumea, să știe să 
accepte propuneri angajante și să vrea să dea ceea ce 
este mai bun din el pentru a construi ceva mai bun. 
Pentru aceasta îndemn tinerii să nu se lase să li se fure 
speranța și repet fiecăruia: „Nimeni să nu 
disprețuiască tinerețea ta” (1Tim 4,12). 
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Luca 12, 32-40 
 

  

«Nu te teme, turmă mică, pentru că i-a plăcut Tatălui 

vostru să vă dea împărăția. Vindeți ceea ce aveți și dați de 

pomană; faceți-vă pungi care nu se învechesc, comoară 

nepieritoare în ceruri, unde hoțul nu se apropie, nici molia nu o 

roade. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima 

voastră. Să fie mijlocul vostru încins și luminile aprinse, iar voi 

fiți asemenea oamenilor care-și așteaptă stăpânul să se întoarcă 

de la nuntă ca să-i deschidă de îndată ce vine și bate la ușă. 

Fericiți acei servitori pe care stăpânul îi găsește veghind atunci 

când se întoarce! Adevăr vă spun, se va încinge, îi va așeza la 

masă și, venind, îi va servi. Fie că va veni la miezul nopții, fie că 

va veni spre dimineață și-i va găsi astfel, fericiți vor fi! Să știți 

aceasta: dacă stăpânul casei ar ști ora la care vine hoțul, nu ar 

lăsa să i se spargă casa. Fiți și voi pregătiți pentru că Fiul Omului 

va veni la ora la care nu vă așteptați”». 

 

 

Dacă fragmentele anterioare au părut puțin mai dure, 

acesta începe plin de speranță, aducându-ne aminte că 

Dumnezeu ne iubește și Îi face plăcere să ne facă 

părtași la planul său divin: „Nu te teme, turmă mică, pentru că i-

a plăcut Tatălui vostru să vă dea Împărăția.” 

În continuare, suntem sfătuiți despre ceea ce trebuie să 

facem, astfel încât să ne construim o „comoară nepieritoare în 

ceruri”. Pe lângă sacrificiile îndeplinite, trebuie să fim pregătiți 

mereu, așteptând și urmărind venirea Tatălui, asemenea 

nuntașilor care își așteaptă mirele: atenți (ca și cum ar veni un hoț) 

și plini de bucurie. 

Fiind postul Crăciunului, un post al bucuriei, deoarece 

sărbătorim Nașterea Fiului pe pământ, putem și mai mult să 

încercăm să ne pregătim pentru întoarcerea Sa, respectând 

cuvintele date deja de El. 
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„El a călăuzit poporul său prin pustiu, 

pentru că veșnică este îndurarea lui! 

El a dat țara lor ca moștenire, 

pentru că veșnică este îndurarea lui! 

Ca moștenire slujitorului său Israel, 

pentru că veșnică este îndurarea lui!” 

(Psalmul 136, 16.21-22) 

 

 

Astăzi vreau să merg la spovadă, vreau să am sufletul 

curat. 

 

R 

A 

Totuși, în același timp se recomandă tinerilor 
„Supuneți-vă prezbiterilor” (1Pt 5,5). Biblia insistă 
neîncetat ca un respect profund să fie arătat celor în 
vârstă, pentru că ei posedă un patrimoniu de 
experiență, au experimentat succesele și eșecurile, 
bucuriile și marile dureri ale vieții, speranțele și 
dezamăgirile, și în tăcerea inimii lor păstrează atâtea 
istorii care ne pot ajuta să nu greșim și să nu fim 
înșelați de promisiuni false. Cuvântul unui bătrân 
înțelept invită să se respecte anumite limite și să știe 
să se stăpânească la momentul potrivit: „Îndeamnă-i 
pe cei mai tineri să fie înțelepți!” (Tit 2,6). Nu este bine 
a cădea în cultul tinereții sau într-o atitudine 
tinerească ce îi disprețuiește pe alții din cauza anilor 
lor sau pentru că sunt dintr-o altă epocă. Isus spunea 
că persoana înțeleaptă știe să scoată lucruri noi și 
lucruri vechi din comoara sa (cf. Mt 13,52). Un tânăr 
înțelept de deschide la viitor, dar este capabil mereu 
să valorizeze ceva din experiența altora. 
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Duminică, 1 decembrie 
 

Unirea Transilvaniei cu România. Sărbătoare națională. 

 
Matei 25, 14-30 

 

  
«Tot la fel, un om, fiind gata de plecare într-o călătorie, și-

a chemat servitorii și le-a încredințat bunurile sale. Și 

unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi, iar altuia unul, 

fiecăruia după propria pricepere. Apoi a plecat. Îndată, cel care 

primise cinci talanți s-a dus, a lucrat cu ei și a câștigat alți cinci. 

La fel cel cu doi talanți, a câștigat alți doi. Dar cel care primise 

unul a săpat o groapă în pământ și a ascuns banii stăpânului său. 

După mult timp, a venit stăpânul acelor servitori și le-a cerut 

cont. Venind cel care primise cinci talanți a adus alți cinci talanți 

spunând: «Stăpâne, cinci talanți mi-ai dat, iată alți cinci talanți 

am câștigat». Stăpânul i-a zis: «Bine, servitor bun și credincios! 

Peste puțin ai fost credincios, peste multe te voi pune. întră în 

bucuria stăpânului tău!» Venind apoi cel cu doi talanți a spus: 

«Stăpâne, doi talanți mi-ai dat, iată alți doi talanți am câștigat». 

Stăpânul i-a zis: «Bine, servitor bun și credincios! Peste puțin ai 

fost credincios, peste multe te voi pune. Intră în bucuria 

stăpânului tău!» În sfârșit a venit și cel care primise un talant și 

a zis: «Stăpâne, știam că ești un om aspru, care seceri unde n-ai 

semănat și aduni de unde n-ai împrăștiat și, pentru că m-am 

temut, m-am dus și am ascuns talantul tău în pământ. Iată, ai ce 

este al tău!». Dar stăpânul i-a răspuns: «Servitor rău și leneș! 

Știai că secer unde n-am semănat și adun de unde n-am 

împrăștiat. Deci, trebuia să depui banii mei la bancheri, iar la 

întoarcerea mea aș fi retras ce este al meu cu dobândă. Așadar, 

luați de la el talantul și dați-l celui ce are zece talanți! Pentru că 

oricui are i se va da și-i va prisosi, iar de la cel care nu are se va 

lua și ceea ce are. Iar pe servitorul netrebnic aruncați-l afară în 

întuneric: acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților». 

C 
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Prin această parabolă, aflăm că fiecare dintre noi este 

înzestrat cu proprii talanți, propriile haruri, însă fiecare 

în mod diferit, deoarece cu toții suntem deosebiți în 

felul nostru. Dar, a avea „un talant” nu este cu nimic mai prejos 

decât a avea cinci, fiindcă înzestrarea este făcută cu aceeași 

dragoste de către stăpân. 

Accentul cade pe felul în care servitorii s-au folosit de 

darul primit. Observăm că primii doi, i-au utilizat cu folos și că 

ultimul, nu. Am fi tentați să îl scuzăm pentru simplul fapt că el 

avea unul singur. Însă ceea ce l-a împiedicat, și de altfel, l-a și 

supărat pe stăpân, a fost de fapt frica și lenea sa. A ținut talantul 

ascuns, lăsându-l neroditor atât pentru el, cât și pentru stăpânul 

său. 

În evanghelia lui Luca se găsește, de asemenea, această 

parabolă, doar că acolo, fiecărui servitor îi este atribuit același 

număr de talanți, roadele fiind totuși, diferite. Ceea ce ne 

demonstrează că nu acea cantitate contează, ci doar felul în care 

o valorizăm. Tatăl nostru așteaptă să ne folosim în scopuri bune 

înzestrările și să nu le ascundem sub aparența fricii, căci dacă le 

folosim și le înmulțim, El ne va ajuta în continuare și ne va 

binecuvânta cu și mai mult. De aceea celui care a avut mai mult, 

i s-a dat și acel talant. 

 
 

„Și-a adus aminte de noi când eram înjosiți, 

pentru că veșnică este îndurarea lui! 

El ne-a mântuit de asupritorii noștri, 

pentru că veșnică este îndurarea lui!” 

(Psalmul 136, 23-24) 

 

 

Astăzi îmi propun să nu mai judec oamenii din jurul 

meu, ba mai mult, îmi doresc să mă rog pentru ei. 

M 

R 
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Luni, 2 decembrie 
 

Luca 20, 27-44  
 

  
«Apoi au venit la el unii dintre saducei, care spun că nu 

este înviere, și l-au întrebat: „Învățătorule, Moise a scris: 

dacă cineva are un frate însurat care moare fără să aibă 

copii, fratele lui să ia femeia și să ridice urmași fratelui său. Erau 

deci șapte frați. Primul, însurându-se, a murit fără copii. Cel de-

al doilea și cel de-al treilea au luat-o de soție. Și toți cei șapte au 

murit și nu au lăsat copii. În cele din urmă, a murit și femeia. 

Așadar, la înviere, cui îi va fi femeia soție? Pentru că toți șapte 

au avut-o de soție”. Isus le-a răspuns: „Fiii lumii acesteia se 

însoară și se mărită; însă cei considerați vrednici de lumea 

cealaltă și de învierea din morți nu se vor însura și nici nu se vor 

mărita, pentru că nu mai pot de acum să moară; sunt asemenea 

îngerilor și sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Iar că 

morții învie, o arată și Moise în textul despre rug, când îl numește 

pe Domnul: Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și 

Dumnezeul lui Iacob. Însă Dumnezeu nu este al celor morți, ci al 

celor vii, întrucât toți trăiesc pentru el”. Unii dintre cărturari i-

au răspuns: „Învățătorule, bine ai vorbit!” Și nu mai îndrăzneau 

să-l întrebe nimic. Dar el le-a zis: „Cum spun ei că Cristos este 

Fiul lui David? Pentru că însuși David spune în cartea Psalmilor: 

Domnul a spus Domnului meu: așază-te la dreapta mea până 

când voi pune pe dușmanii tăi sub picioarele tale. Așadar, David 

îl numește Domn; cum poate fi fiul său?”». 

 

 

Înviere. Evanghelia prezentată rezumă într-un singur 

cuvânt toată esența credinței noastre: Învierea. Și 

totuși, de ce ne este atât de greu să credem în înviere, 

asemenea saduceilor?  Acest Cuvânt, această promisiune pe care 

Dumnezeu ne-o face este însăși motivația noastră ca și creștini, 

sensul nostru. Iar dacă ne pierdem sensul propriei existente, este 
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ca și cum ne-am pierde pe noi înșine. Atunci de ce ne este atât de 

greu să acceptăm această promisiune? De ce ne este teamă? Poate 

ne este frică să nu fim înșelați, poate ne temem de necunoscut, ori 

poate ne simțim copleșiți când ne gândim la Înviere ca la o 

realitate palpabilă. Însă Dumnezeu nu vrea altceva decât să fim 

fericiți! Să-L lăsăm deci pe El să ne dea un sens prin acest mare 

dar: Învierea. 

 

 

„El dă hrană oricărei făpturi, 

pentru că veșnică este îndurarea lui! 

Lăudați-l pe Dumnezeul cerului, 

pentru că veșnică este îndurarea lui!” 

(Psalmul 136,25-26) 

 

 

Astăzi îmi propun ca toate acțiunile mele să fie făcute în 

numele Domnului. 

R 

A 
În Evanghelia după Marcu apare o persoană care, atunci 
când Isus îi amintește poruncile, afirmă: „Toate acestea le-
am păzit din tinerețea mea” (10,20). Spunea deja asta 
Psalmul: „Pentru că tu, Doamne, ești speranța mea, Doamne, 
în tine mi-am pus încrederea din copilărie. [...] Dumnezeule, 
m-ai învățat din tinerețe, iar eu fac cunoscute și acum 
minunile tale” (Ps 71,5.17). Nu trebuie să ne căim că ne trăim 
tinerețea fiind buni, deschizându-ne inima către Domnul, 
trăind într-un mod diferit. Nimic din toate acestea nu ne ia 
tinerețea, ci o întărește și o reînnoiește: „Te face să întinerești 
iarăși ca vulturul” (Ps 103,5). Pentru aceasta sfântul 
Augustin se plângea: „Târziu te-am iubit, frumusețe așa de 
veche și așa de nouă! Târziu te-am iubit!”. Totuși acel om 
bogat, care a fost fidel lui dumnezeu în tinerețea sa, a lăsat 
ca anii să-i piardă visurile și a preferat să rămână alipit de 
propriile bunuri (cf Mc 10,22). 
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Marţi, 3 decembrie 

 

Luca 21, 12-19 

 

  

«Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi și vă 

vor persecuta; vă vor purta prin sinagogi și închisori, vă 

vor duce în fața regilor și guvernanților din cauza numelui 

meu. Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mărturie. Întipăriți-

vă în minte: să nu vă preocupați cum vă veți apăra, căci eu vă voi 

da grai și înțelepciune cărora nici unul dintre dușmanii voștri nu 

le va putea rezista și nici răspunde. Veți fi trădați de părinți, de 

frați, de rude și prieteni și vor ucide pe unii dintre voi; veți fi 

dușmăniți de toți din cauza numelui meu. Dar nici un fir de păr 

de pe capul vostru nu se va pierde. Prin statornicia voastră vă 

veți mântui sufletele». 

 

 

Ce căutăm noi, oamenii, adesea în relațiile 

interpersonale? Ne dorim siguranță. Vrem să putem 

avea încredere în persoanele cele mai apropiate nouă. 

Însă de atâtea ori nu le lăsăm să ne demonstreze faptul că putem 

avea această încredere. Așa se întâmplă și cu Dumnezeu: ne 

dorim să avem încredere totală în El, să îl lăsăm să lucreze în viață 

noastră așa frumos, cum știe El, însă nu îi lăsăm spațiul necesar. 

De cele mai multe ori îi cerem socoteală: de ce nu avem 

capacitatea celorlalți din jur, de ce altul pare mai fericit ca noi, de 

ce nu reușim să facem tot ce ne propunem?... și tot așa. Însă 

Dumnezeu nu face nimic la întâmplare. Atunci când vom simți că 

nimic nu merge bine, să conștientizăm că mai ales în acele 

momente Dumnezeu e lângă noi și nu ne abandonează, ci ne ia în 

brațele Sale. 
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„Te laud, Doamne, din toată inima, 

pentru că ai ascultat cuvintele gurii mele.  

Îți cânt înaintea îngerilor.” 

(Psalmul 138, 1) 

 

 

 

Astăzi îmi propun să mă rog pentru cei care au fost 

lângă mine în momente dificile. 

R 

A 

În schimb, în Evanghelia după Matei apare un tânăr (cf. Mt 
19,20.22) care se apropie de Isus pentru a cere mai mult (cf. 
v. 20), cu acel spirit deschis tipic al tinerilor, în căutarea de 
noi orizonturi și mari provocări. În realitate, spiritul său nu 
era așa de tânăr, pentru că deja se agățase de bogății și de 
comodități. Cu gura afirma că vrea ceva mai mult, dar când 
Isus i-a cerut să fie generos și să împartă bunurile sale, și-a 
dat seama că nu era capabil să se dezlipească de ceea ce 
poseda. La sfârșit „când a auzit tânărul acest cuvânt, a plecat 
întristat” (v. 22). A renunțat la tinerețea sa. 

Papa Francisc – CV 18 



44 

Miercuri, 4 decembrie 
 

Luca 21,5-8.10-11.20-24 
 

  

«Iar unora, care vorbeau despre templu că este ornat cu 

pietre frumoase și daruri votive, le-a spus: „Cât despre 

lucrurile acestea pe care le admirați, vor veni zile în care 

nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată”. Ei l-

au întrebat: „învățătorule, când vor fi acestea și care va fi semnul 

că ele se vor întâmpla?” El le-a zis: „Fiți atenți să nu fiți înșelați 

căci vor veni mulți în numele meu, spunând: «Eu sunt!» și: 

«Timpul este aproape». Nu vă luați după ei. Apoi le spunea: „Se 

va ridica un popor împotriva altui popor și un imperiu împotriva 

altui imperiu. Vor fi cutremure mari și, în diferite locuri, foamete 

și epidemii; vor fi fapte înfricoșătoare și semne mari din cer. 
Când veți vedea Ierusalimul încercuit de armate, atunci să știți 

că s-a apropiat devastarea lui. Cei din Iudeea să fugă în munți, 

iar cei care se află în el să alerge afară; cei care sunt pe câmp să 

nu intre în el, pentru că acestea sunt zilele răzbunării ca să se 

împlinească toate cele scrise. Vai de cele însărcinate și de cele 

care alăptează în zilele acelea, căci va fi mare dezastru pe 

pământ și urgie peste acest popor. Și vor cădea sub ascuțișul 

sabiei și vor fi făcuți sclavii tuturor popoarelor, iar Ierusalimul 

va fi călcat în picioare de către păgâni, până se vor împlini 

timpurile păgânilor». 

 

  

În această evanghelie, Isus ne vorbește despre esența 

creștinismului, despre ce este important.  De atâtea ori 

ne oprim la suprafață și uităm să privim în profunzime. 

Admirăm bisericile ca opere de artă, însă uităm să facem un 

simplu semn al crucii când intrăm. De câte ori nu am rămas doar 

cu poze? Așa e și cu credință noastră: ne-o trăim la suprafață. De 

câte ori nu ne-am gândit cum ne îmbrăcăm duminică la biserică, 

însă noi nici măcar nu ne-am împărtășit? De câte ori nu am mers 

la liturghie decât pentru a ne întâlni cu vechiul nostru grup de 
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prieteni? Da, e frumos că mergem și că ne adunăm, e frumos că 

ne pregătim pentru liturghie chiar și fizic, însă important este să 

nu rămânem doar aici, ci să mergem în profunzimea vieții noastre 

spirituale. Abia atunci vom fi gata pentru timpul de pe urmă, 

despre care Isus ne vorbește. 

 

 

„Mă prostern spre templul tău cel sfânt, 

laud numele tău pentru bunătatea și fidelitatea ta,  

căci ți s-a mărit faima  

prin împlinirea făgăduințelor tale.” 

 (Psalmul 138,2) 

 

  

Astăzi vreau să-i cer Domnului să mă întărească în 

credință. 

R 

A 

Evanghelia ne vorbește și despre câteva tinere înțelepte care 
erau pregătite și atente, în timp ce altele trăiau distrase și 
adormite (cf. Mt 25,1-13). De fapt, se poate neglija propria 
tinerețe distrași, zburând pe suprafața vieții, adormiți, 
incapabili de a cultiva relații profunde și de a intra în inima 
vieții. În acest mod se pregătește un viitor sărac, fără 
substanță. Sau se poate trăi propria tinerețe cultivând 
lucruri frumoase și mari, și în acest mod se pregătește un 
viitor plin de viață și de bogăție interioară. 
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Joi, 5 decembrie 
 

Luca 21, 28-33 
 

  

«Când vor începe să se întâmple acestea, sculați-vă și 

ridicați-vă capul pentru că se apropie eliberarea voastră”. 

Și le-a zis o parabolă: „Uitați-vă la smochin și la toți 

copacii. De îndată ce vedeți că înmuguresc, vă dați singuri seama 

că vara este deja aproape. La fel și voi, când veți vedea că acestea 

se împlinesc, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. 

Adevăr vă spun: nu va trece generația aceasta până când nu se 

vor fi împlinit toate. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele 

mele nu vor trece.». 

 

  

Astăzi, Dumnezeu ne invită să fim atenți la „semnele” 

pe care El însuși ni le lasă. Suntem atât de plictisiți, 

obosiți, atât de prinși în rutina noastră încât uităm să 

mai privim cerul. Uităm să ne mai bucurăm de tot ce e frumos în 

jurul nostru, uităm că avem o viață pe care am primit-o în mod 

gratuit. De atâtea ori îl căutăm pe Dumnezeu, vrem „dovezile” 

lui, însă nu suntem atenți la semnele pe care ni le oferă. 

Dumnezeu nu poate fi găsit în zbucium și agitație, ci în liniște și 

în bucuria întâlnirii. 

 

 

„În ziua în care te-am chemat, 

 m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat  

și mi-ai întărit sufletul.” 

(Psalmul 138, 3) 

 

  

Astăzi îmi propun să cer iertare celor față de care am 

greșit la un moment dat. 
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Vineri, 6 decembrie 

 

Sf. Aep. Nicolae de la Mira Liciei, făcătorul de minuni 

 
Luca 6, 17-23 

 

  
«Ridicându-și ochii spre discipolii săi, a spus: „Fericiți 

voi, cei săraci, căci a voastră este împărăția lui Dumnezeu. 

Fericiți voi, care acum sunteți flămânzi, căci vă veți sătura. 

Fericiți voi, care plângeți acum, căci veți râde. Fericiți veți fi 

când oamenii vă vor urî, când vă vor alunga, când vă vor insulta 

și vor șterge numele vostru ca infam din cauza Fiului Omului. 

Bucurați-vă în ziua aceea și tresăltați de bucurie, căci iată, 

răsplata voastră va fi mare în cer; pentru că așa au făcut și 

părinții lor profeților». 

 

Se pare că logica lui Dumnezeu nu corespunde cu cea 

a oamenilor. Uneori mă întreb: unde e sensul în tot ceea 

ce ne învață El? Ne spune să ne iubim dușmanii, să 

întoarcem și celălalt obraz și acum iată, ne dă câteva sfaturi ale 

fericirii. Însă parcă nu au sens. Cum putem fi fericiți dacă suntem 

săraci, flămânzi, urâți de ceilalți? Nu... parcă e imposibil. Însă noi 

nu trebuie să găsim sensul în toate acestea, fiindcă însuși 

Dumnezeu e cel care le dă sens. El e sensul fericirii noastre. 

 

„Toți împărații pământului, Doamne, te vor lăuda, 

când vor auzi cuvintele gurii tale. 

Ei vor cânta căile Domnului, 

căci mare este slava Domnului.” 

(Psalmul 138, 4-5) 

 

 

Astăzi îmi propun să aflu mai multe despre viața 

Sfântului Nicolae. 
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Sâmbătă, 7 decembrie 
 

Luca 13, 19-29 
  

  

«Împărăția lui Dumnezeu este asemănătoare cu un 

grăunte de muștar pe care un om îl ia și îl seamănă în 

grădina lui; acesta crește și devine copac, iar păsările 

cerului își fac cuiburi între ramurile lui”. Și a mai spus: „Cu ce 

voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Este asemenea cu 

plămada pe care o ia o femeie și o ascunde în trei măsuri de făină 

până când dospește totul”. Urmându-și drumul către Ierusalim, 

trecea prin cetăți și sate învățând. Odată a spus cineva: 

„Doamne, sunt puțini cei mântuiți?” El le-a spus: „Străduiți-vă 

să intrați pe poarta cea strâmtă, căci vă spun, mulți vor căuta să 

intre și nu vor putea. După ce stăpânul casei se va scula și va 

închide poarta, stând afară, veți începe să bateți la poartă, 

spunând: «Stăpâne, deschide-ne!», dar el vă va răspunde: «Nu 

știu de unde sunteți». Atunci veți începe să spuneți: «Noi am 

mâncat și am băut împreună cu tine, iar tu ai învățat prin piețele 

noastre». Însă el va spune: «Nu știu de unde sunteți; plecați de la 

mine voi toți, răufăcătorilor!» Acolo va fi plânset și scrâșnire de 

dinți când îi veți vedea pe Abraham, pe Isaac, pe Iacob și pe toți 

profeții în împărăția lui Dumnezeu; voi însă veți fi alungați afară. 

Și vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la 

miazăzi și vor fi așezați la masă în împărăția lui Dumnezeu». 

 

 

Isus aseamănă împărăția lui Dumnezeu cu un grăunte 

de muștar. Asemenea lui, și credința noastră trebuie să 

crească. Pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie să 

îl punem pe Dumnezeu în mijlocul vieții noastre și să îi oferim 

Lui toate bucuriile și problemele noastre, să îi mulțumim pentru 

orice lucru bun care se întâmplă în viețile noastre. Așa cum 

păsările își fac cuiburi în copac, și Isus așteaptă ca noi să ne facem 

cuiburi în Împărăția lui Dumnezeu.  
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În a doua parte a Evangheliei de astăzi Mântuitorul ne 

cheamă să perseverăm în cea mai importantă misiune: obținerea  

mântuirii. El ne spune că acest lucru nu este ușor. Cu toate 

acestea, nu trebuie să ne descurajăm, ci să ne dorim mai mult ca 

acest lucru să se întâmple, să ne supunem planului Său și să 

credem în El. 

Dumnezeu nu ne promite că drumul pe care El ne cheamă 

este unul ușor, însă putem avea încredere că ne va da tot ce avem 

nevoie pentru a-l parcurge. Să nu ne fie frică să cerem atunci când 

simțim că ne lipsește ceva. A recunoaște că avem o slăbiciune nu 

e un act de lașitate. De fapt, este vorba despre curajul de a ne 

deschide inimile, de a pune în fața lui Dumnezeu tot haosul din 

interiorul nostru și de a-L lăsa să ne transforme. Să avem azi, și 

în fiecare zi, acel curaj de a-L lăsa pe Tatăl să lucreze în sufletele 

noastre! 

 

 
„Oricât de sus ar fi Domnul, 

el îl vede pe cel umil 

și îl recunoaște din depărtare pe cel îngâmfat.” 

 (Psalmul 138, 6) 

 

 

Astăzi îmi propun să fiu alături de apropiații mei, 

ajutându-i cu un sfat sau o vorbă bună. 

 

 

R 

A 

Dacă ai pierdut vigoarea interioară, visuri, entuziasmul, 
speranța și generozitatea, în fața fiului mort al văduvei și, cu 
toată puterea sa de înviat, Domnul te îndeamnă: „Tinere, îți 
zic, scoală-te!” (Lc 7,14). Fără îndoială, există multe alte 
teste din cuvântul lui Dumnezeu care ne pot lumina cu 
privire la această perioadă a vieții. Vom analiza câteva în 
capitolele următoare. 
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Duminică, 8 decembrie 

 

Luca 13, 10-17  
 

  

«Într-o zi de sâmbătă, învăța în sinagogă. Era acolo o 

femeie infirmă de optsprezece ani: era adusă de spate și nu 

putea deloc să se îndrepte. Văzând-o, Isus a chemat-o și i-

a zis: „Femeie, ești eliberată de neputința ta”. Apoi și-a pus 

mâinile asupra ei, iar ea s-a ridicat îndată și-l preamărea pe 

Dumnezeu. Dar conducătorul sinagogii, revoltat că Isus 

vindecase sâmbăta, a spus mulțimii: „Șase zile sunt în care 

trebuie să se lucreze; în acestea veniți deci să fiți vindecați, nu în 

zi de sâmbătă!” Atunci, Domnul i-a răspuns: „Ipocriților! Nu-și 

dezleagă fiecare dintre voi boul și măgarul de la iesle și-l duce la 

adăpat în zi de sâmbătă? Și această fiică a lui Abraham, care era 

legată de Satana de optsprezece ani, nu trebuia să fie dezlegată 

în zi de sâmbătă?” Pe când zicea aceste cuvinte, toți adversarii 

lui au fost rușinați, iar tot poporul se bucura de toate faptele 

mărețe care erau făcute de el». 

 

  
„Amintește-ți să cinstești Ziua Domnului”. Aceasta 

este cea de a treia poruncă dumnezeiască. Astăzi 

îndeplinim această poruncă prin prezența noastră la 

Sfânta Liturghie. În fiecare duminică noi comemorăm Învierea lui 

Isus. Însă pe vremea Mântuitorului lucrurile stăteau altfel. Ultima 

zi a săptămânii este cea în care Dumnezeu s-a odihnit, astfel că și 

oamenilor le era interzis să lucreze. Cu toate acestea Isus vindecă 

o femeie spre nemulțumirea conducătorilor sinagogii. Isus îi 

ceartă pe farisei spunându-le că și ei se ocupă de animale sâmbăta. 

Dacă oamenii se ocupă de animale, de ce să nu aibă voie 

Dumnezeu să se ocupe de oameni? 

Demnitatea umană este unul dintre lucrurile cele mai de 

preț pe care le deținem. Omul este creat după chipul și asemănarea 

lui Dumnezeu. Astfel, fiecare insultă, batjocură sau nepăsare față 
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de cineva aflat în nevoi este o încălcare a demnității umane. 

Fariseii în loc să se bucure de faptul că o persoană a fost vindecată 

căutau să îl certe pe Isus. Noi oamenii trebuie să ne iubim și să 

trăim ca o adevărată familie aici pe pământ pentru ca împreună să 

ajungem în cer.   

 

 

„Chiar dacă trebuie să trec printr-o mare strâmtorare, 

tu mă faci să trăiesc, în ciuda mâniei dușmanilor mei;  

tu îți întinzi mâna și dreapta ta mă mântuiește.” 

(Psalmul 138, 7) 

 

 

Astăzi îmi propun să recitesc cele zece porunci și să 

meditez la modul în care le aplic în viața mea. 

R 

A 

Isus este „tânăr printre tineri pentru a fi exemplul 
tinerilor și a-i consacra Domnului”. Pentru 
aceasta, Sinodul a afirmat că „tinerețea este o 
perioadă originală și stimulantă a vieții, pe care 
Isus însuși a trăit-o, sfințind-o”. Ce ne relatează 
evanghelia despre tinerețea lui Isus? 
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Luni, 9 decembrie 
 

Marcu 8, 11-21 
   

  

«Apoi au venit fariseii și au început să discute cu el, 

cerându-i un semn din cer ca să-l ispitească. Suspinând în 

Spiritul său, a spus: „De ce caută generația aceasta un 

semn? Adevăr vă spun, nici un semn nu va fi dat generației 

acesteia”. Și, lăsându-i, s-a urcat din nou în barcă și a plecat 

spre celălalt țărm. Uitaseră să ia pâine și nu aveau cu ei în barcă 

decât o pâine. El i-a avertizat: „Fiți atenți și păziți-vă de aluatul 

fariseilor și de aluatul lui Irod”. Iar ei discutau între ei că nu au 

pâine. El, cunoscând aceasta, le-a spus: „De ce discutați că nu 

aveți pâine? încă nu pricepeți și nu înțelegeți? Aveți inima 

împietrită? Aveți ochi și nu vedeți; aveți urechi și nu auziți? Și nu 

vă aduceți aminte? Când am frânt cinci pâini pentru cinci mii, 

câte coșuri pline cu bucăți ați adunat?” I-au spus: 

„Douăsprezece”. „Și cele șapte pâini pentru cei patru mii, câte 

coșuri pline cu bucăți ați adunat?” Ei i-au spus: „Șapte”. Iar el 

le-a zis: „încă nu înțelegeți?”». 

 

  

De multe ori ne asemănăm cu fariseii și îi cerem lui 

Dumnezeu un „semn” pentru ca noi să credem în El. 

Însă Dumnezeu nu dorește ca noi să vedem în El o 

„ultimă redută” și să apelăm la El doar atunci când ne este greu. 

Trebuie să fim într-un permanent dialog cu Dumnezeu și să ne 

încredem în El. Asemenea părinților noștri, Dumnezeu ne ascultă, 

ne vrea binele și ne ajută când îi cerem ajutorul. Dar pentru a face 

acest lucru nu trebuie să îl ignorăm în momentele în care suntem 

fericiți. Asemenea părinților noștri, Dumnezeu vrea ca noi să 

împărtășim cu El viața noastră și să îl lăsăm să ne ajute. 

În a doua parte a Evangheliei, Isus este într-o barcă cu 

apostolii. Aceștia se plâng, deoarece nu au mâncare cu ei. Noi ne 

asemănăm de multe ori cu apostolii, deoarece de multe ori ni se 

întâmplă să punem nevoile fizice înaintea altor lucruri. De multe 
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ori nu acceptăm o situație nefavorabilă nouă și încercăm să fugim 

de responsabilități. Cu toate acestea, Dumnezeu este alături de noi 

pregătit să ne ajute așa cum și Isus a ajutat mulțimile de oameni 

care îl ascultau. Chiar dacă uneori ne este greu să înțelegem voința 

Lui, la fel cum nici ucenicii nu înțelegeau cuvintele lui Isus, nu 

trebuie să ne opunem, ci din contră, să colaborăm. 

 

 

„Domnul va duce la bun sfârșit 

ceea ce a început pentru mine.  

Doamne, bunătatea ta este veșnică.  

Nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale.” 

(Psalmul 138, 8) 

 

 

Astăzi îmi propun să las frica deoparte și să mă 

abandonez în brațele Tatălui Ceresc. 

 

R 

A 

Domnul „și-a dat duhul” (Mt 27,50) pe o cruce 
atunci când avea puțin peste treizeci de ani (cf. Lc 
3,23). Este important de conștientizat faptul că Isus 
a fost un tânăr. Și-a dat viața într-o fază care astăzi 
este definită ca aceea a unui tânăr-adult. În toiul 
tinereții sale și-a început misiunea sa publică și 
astfel „a răsărit o lumină” (Mt 4,16), în special când 
și-a dat viața până la sfârșit. Acest final n-a fost 
improvizat, dimpotrivă, toată tinerețea sa a fost o 
pregătire prețioasă, în fiecare dintre momentele 
sale, pentru că „toată viața lui Isus este semn al 
misterului său” și „toată viața Bisericii este mister 
de răscumpărare”. 
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Marţi, 10 decembrie 

 

Marcu 8, 22-26 
 

  

«A venit la Betsaida, iar ei i-au adus un orb și l-au rugat 

să-l atingă. El l-a luat pe orb de mână și l-a dus în afara 

satului; și, punându-i salivă pe ochi, și-a pus mâinile peste 

el și l-a întrebat: „Vezi ceva?” El și-a ridicat ochii și a spus: 

„Văd oamenii ca niște copaci, îi văd mergând”. Atunci și-a mai 

pus o dată mâinile pe ochii lui, iar el a văzut clar și s-a vindecat 

și vedea toate lucrurile de departe. Apoi l-a trimis acasă, 

spunându-i: „Să nu intri deloc în sat”». 

 

  

În Evanghelia de astăzi ne este prezentată vindecarea 

unui orb. Acesta îi este încredințat lui Isus, deoarece cei 

apropiați lui sunt siguri că doar Isus îl poate vindeca. 

În timpul activității Sale publice, Isus a predicat, a vindecat 

bolnavi și a fost aproape de cei aflați în nevoi. De câte ori avem 

puterea de a fi alături de cei nevoiași în ziua de azi? De câte ori 

ratăm șansa de a schimba viața unei persoane printr-un simplu 

gest? 

Noi suntem asemenea orbului. Suntem încercați în fiecare 

zi. Avem diferite sarcini și responsabilități peste care nu trecem 

întotdeauna cu succes. Cu toate acestea trebuie să conștientizăm 

faptul că Isus este tot timpul alături de noi și că tot ce așteaptă El 

este ca noi să ne îndreptăm către El și să îi cerem ajutorul.  

De fiecare dată când apare o dificultate sau o încercare în 

viața ta nu uita să te întorci către El și să îi ceri ajutorul pentru că 

îl vei primi asemenea orbului din Evanghelie. Să nu uităm ceea 

ce ne-a zis Isus: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe 

Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan 

8,12). 
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„Doamne, tu mă observi de aproape și mă cunoști; 

știi când mă așez și când mă scol; 

pătrunzi de departe gândurile mele; 

fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ți scapă; 

toate cărările mele îți sunt cunoscute.” 

(Psalmul 139, 1-3) 

 

  

Astăzi vreau să-mi deschid inima față de Isus, pentru 

ca El să-și poată îndeplini planul. 

 

 

 

R 

A 

Evanghelia nu vorbește despre copilăria lui Isus, 
dar ne relatează câteva evenimente din adolescența 
și tinerețea sa. Matei situează această perioadă a 
tinereții Domnului între două evenimente: 
întoarcerea familiei sale la Nazaret, după timpul de 
exil, și botezul său în Iordan, unde a început 
misiunea sa publică. Ultimele imagini ale lui Isus 
prunc sunt aceea a unui mic refugiat în Egipt (cf. Mt 
2,14-15) și apoi aceea a unui repatriat la Nazaret 
(cf. Mt 2,19-23). Primele imagini ale lui Isus tânăr-
adult sunt acelea care ni-l prezintă prin mulțime 
lângă râul Iordan, venit pentru a fi botezat de vărul 
său Ioan Botezătorul ca unul dintre cei mulți din 
poporul său (cf. Mt 3,13-17).  
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Miercuri, 11 decembrie 
 

Marcu 8, 30-34 
 

  

«Și le-a poruncit să nu vorbească nimănui despre el. 

Atunci a început să-i învețe că Fiul Omului trebuie să 

sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei și 

cărturari, să fie ucis și a treia zi să învie. Și le spunea aceasta în 

mod deschis. Dar Petru, luându-l deoparte, a început să-l certe. 

Iar el, întorcându-se și privindu-și discipolii, l-a certat pe Petru 

și a spus: „Mergi în urma mea Satană, căci nu te gândești la cele 

ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor”. Chemând la sine 

mulțimea și pe discipolii săi, le-a spus: „Dacă cineva vrea să vină 

după mine, să renunțe la sine, să-și ia crucea și să mă urmeze». 

 

 

În Evanghelia de astăzi Isus ne cere să Îl urmăm. El 

povestește cum va fi respins de conducători și că va 

suferi mult. Acesta a fost planul lui Dumnezeu pentru 

mântuirea noastră. Asemenea lui Petru, de multe ori nu înțelegem 

planul lui Dumnezeu și ne revoltăm când nu primim ceva din ce 

îi cerem. Uităm de minunatele lucruri pe care le-am primit și nu 

înțelegem planul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu uită de 

rugăciunile noastre. El dorește să ne ofere ce e mai bun pentru noi 

la momentul potrivit. 

Dumnezeu nu trebuie să fie cel la care mergem doar când 

ne este greu, și de care să uităm când ne este bine. El trebuie să 

fie în centrul vieții noastre și să împărtășim cu El toate problemele 

și toate momentele frumoase. Asemenea unui tată care își iubește 

copilul și care își ajută copilul de fiecare dată când este în 

dificultate și Dumnezeu vrea să fie alături de noi, iar noi să 

împărtășim cu El viața noastră. Dar pentru a face acest lucru 

trebuie să avem încredere în planul Lui, să mergem după El, să ne 

luăm crucea și să Îl urmăm.  
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„Înainte de a-mi ajunge cuvântul pe limbă, 

tu, Doamne, îl cunoști deja. 

Tu mă învălui din față și din spate 

și mâna ta stă întinsă asupra mea. 

Minunată este pentru mine cunoașterea ta, 

prea înaltă ca să o pot înțelege.” 

(Psalmul 139, 4-6) 

 

  

Astăzi vreau să le spun apropiaților mei care nu-l 

cunosc pe Cristos ce înseamnă să fii creștin. 

 

R 

A 

Acel botez nu era ca al nostru, care ne introduce la 
viața harului, ci a fost o consacrare înainte de a 
începe marea misiune a vieții sale. Evanghelia 
spune că botezul său a fost motivul bucuriei și al 
bunăvoinței Tatălui: „Tu ești Fiul meu cel iubit” (Lc 
3,22). Imediat Isus a apărut umplut de Duh Sfânt și 
a fost condus de Duhul în pustiu. În acest mod, era 
pregătit pentru a merge să predice și să facă 
minuni, pentru a elibera și a vindeca (cf. Lc 4,1-14). 
Fiecare tânăr, când se simte chemat să împlinească 
o misiune pe acest pământ, este invitat să 
recunoască în interioritatea sa tot acele cuvinte pe 
care Dumnezeu Tatăl i le adresează: „Tu ești fiul 
meu iubit”. 
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Joi, 12 decembrie 
 

Marcu 9, 10-15  
 

  

«Ei au păstrat lucrul acesta pentru ei, întrebându-se ce 

înseamnă a învia din morți. Și l-au întrebat: „De ce spun 

cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?” El le-a zis: 

„într-adevăr, întâi va veni Ilie și va restabili toate. Dar cum de 

este scris despre Fiul Omului că va suferi multe și va fi disprețuit? 

Însă eu vă spun că Ilie a și venit și au făcut cu el ceea ce au vrut, 

așa cum este scris despre el”. Întorcându-se la discipoli, a văzut 

o mare mulțime în jurul lor și cărturari care discutau cu ei. Îndată 

ce mulțimea l-a văzut, a rămas uimită și a alergat să-l 

întâmpine». 

 

  

„Dar cum de este scris despre Fiul Omului că va suferi 

multe și va fi disprețuit?” Sigur, pentru noi ca și 

creștini, deși poate să fie ceva revoltător, suferința lui 

Cristos reprezintă un element important al credinței noastre. Fără 

aceasta, noi nu ne-am putea bucura acum de harurile pe care 

Dumnezeu ni le oferă. Totuși, cât de conștienți suntem de această 

suferință? Textul ne vorbește despre Ilie, care vine înainte pentru 

a restabili lucrurile, pentru a pregăti poporul să îl primească pe 

Cristos. Avem numeroase exemple de personaje biblice care au 

pregătit omenirea pentru acest eveniment, fiind batjocoriți și 

riscându-și chiar și viața de cele mai mult ori. Demnă de apreciat, 

suferința lor este totuși diferită față de suferința Jertfei supreme: 

moartea lui Isus Cristos. Fiul Omului era conștient de la bun 

început că misiunea Lui nu va fi una ușoară, însă iubirea Sa pentru 

noi a fost mult mai puternică. S-a născut într-un loc nedemn de 

măreția Lui, dar pentru El nu asta era ceea ce conta. Să nu uităm 

că Isus a ales să se nască și să moară pentru noi, pentru că dorește 

să fim salvați și să avem o șansă de a intra în Împărăția Cerurilor. 

Dacă El a putut să sufere atât pentru noi, atunci și noi putem să îi 

oferim suferințele noastre, durerile noastre, necazurile noastre, 
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pentru ca astfel să unim viața noastră cu a Sa și să îi aducem 

mulțumire. 

 

 

Unde aș putea merge departe de spiritul tău 

și unde aș putea fugi dinaintea feței tale? 

Dacă m-aș urca la cer, tu ești acolo; 

dacă m-aș coborî în împărăția morților, tu ești de față. 

Dacă aș lua aripile aurorei și m-aș opri dincolo de mare, 

și acolo mâna ta m-ar conduce și dreapta ta m-ar ține. 

(Psalmul 139, 7-10) 

 

 

Astăzi, îmi propun să ajut o persoană săracă, oferindu-

i măcar câteva minute din timpul meu. 

R 

A 
Între aceste relatări găsim una care-l arată pe Isus în plină 
adolescență. Este atunci când s-a întors cu părinții săi la 
Nazaret, după ce-l pierduseră și-l regăsiseră în templu (cf. 
Lc 2,41-51). Aici se spune că „era supus lor” (Lc 2,51), 
pentru că nu renegase familia sa. Luca adaugă imediat că 
Isus „creștea în înțelepciune, statură și har înaintea lui 
Dumnezeu și a oamenilor” (Lc 2,52). Adică se pregătea și în 
acea perioadă aprofunda raportul său cu Tatăl și cu alții. 
Sfântul Ioan Paul al II-lea a explicat că nu creștea numai 
fizic, ci „a fost în Isus și o creștere spirituală” pentru că 
„plinătatea de har din Isus era relaționată cu vârsta: exista 
mereu plinătate, dar o plinătate crescândă cu creșterea 
vârstei”. Pe baza acestor date evanghelice putem afirma că, 
în faza sa de tânăr, Isus se „forma”, se pregătea să realizeze 
proiectul Tatălui. Adolescența și tinerețea sa l-au orientat 
spre acea misiune supremă. 
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Vineri, 13 decembrie 
 

Marcu 9, 33-41  
 

  

«Au venit la Cafarnaum și, când erau în casă, i-a întrebat: 

„Despre ce ați discutat pe drum?” Însă ei tăceau, căci pe 

drum discutaseră unii cu alții despre cine este mai mare. 

Așezându-se, i-a chemat pe cei doisprezece și le-a spus: „Dacă 

cineva vrea să fie primul, să fie ultimul dintre toți și slujitorul 

tuturor”. Și, luând un copil, l-a așezat în mijlocul lor, apoi, 

luându-l în brațe, le-a spus: „Oricine primește un astfel de copil, 

în numele meu, pe mine mă primește; iar cine mă primește pe 

mine, nu pe mine mă primește, ci pe acela care m-a trimis”. Ioan 

i-a zis: „Învățătorule, am văzut pe unul care alunga diavoli în 

numele tău și l-am oprit pentru că nu ne urma”. Dar Isus i-a spus: 

„Nu-l opriți; căci nimeni care face o minune în numele meu nu 

poate îndată să mă vorbească de rău, pentru că cine nu este 

împotriva noastră este pentru noi. Oricine vă va da să beți un 

pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ai lui Cristos, 

adevăr vă spun, nu-și va pierde răsplata». 

 
  

,,Despre ce discutați pe drum?” își întreabă Isus 

discipolii în Cafarnaum. El îi face să mărturisească 

subiectul disputelor lor în timpul călătoriei. Ceea ce 

ucenicii discutaseră cu atâta intensitate încât au atras atenția 

Domnului a fost care dintre ei va avea primul rang în regatul 

temporal. În acest regat, după părerile lor umane, Mesia nu putea 

întârzia să apară. În timp ce Cuvântul Domnului este iubire și 

umilință, cel al ucenicilor este egoism și dorință de afirmare. Isus 

subliniază că ceea ce ne face asemenea lui Dumnezeu este slujirea 

prin iubire a unora față de alții. 

Dar Cristos le-a citit în inimă. Chemând un copil și 

așezându-l în mijlocul lor a declarat că, în ceea ce privește 

modestia, simplitatea, inocența și smerenia inimii, acel copil ar fi 

trebuit să le servească drept model. 
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Apostolul Ioan aduce în discuție cazul unui om ce scoate 

diavoli în numele lui Isus, fără a face parte din grupul lor. El cere 

Domnului să îl oprească. ,,Nu-l opriți” le spune Isus. Astfel, 

Mântuitorul nu le conferă ucenicilor exclusivitate nici pentru 

învățătură, nici pentru a face minuni. Ucenicii formează o 

comunitate, care este Biserica. În numele Domnului, Biserica îi 

cheamă pe toți oamenii, și nu exclude pe nimeni. 

 

 

«Dacă aș spune: „Cel puțin întunericul să mă acopere 

și lumina să devină noapte în jurul meu”, 

dar nici întunericul nu-i întuneric pentru tine, 

iar noaptea este luminoasă ca ziua  

și întunericul este ca lumina.» 

(Psalmul 139, 11-12) 

 

 

Astăzi îmi propun ca, înainte de a începe orice 

activitate, să cer ajutor și lumină de la Domnul, pentru 

ca tot ce voi face să fie după voia lui. 

R 

A 
În adolescență și în tinerețe, raportul său cu Tatăl era acela al 
Fiului iubit; atras de Tatăl, creștea ocupându-se de cele ale 
sale: „Nu știați că eu trebuie să fiu în casa Tatălui meu?” (Lc 
2,49). Totuși, nu trebuie să credem că Isus era un adolescent 
solitar sau un tânăr care se gândea la sine însuși. Raportul său 
cu oamenii era acela al unui tânăr care împărtășea toată viața 
unei familii bine integrate în sat. A învățat meseria tatălui și 
apoi l-a înlocuit ca lemnar. Pentru aceasta, în evanghelie într-
o ocazie este numit „fiul lemnarului” (Mt 13,55), și altă dată 
pur și simplu „lemnarul” (Mc 6,3). Acest detaliu arată că era un 
tânăr din sat ca și ceilalți și că avea relații complet normale. 
Nimeni nu-l considera un tânăr straniu sau separat de ceilalți. 
Tocmai pentru acest motiv, când Isus s-a prezentat ca să 
predice, oamenii nu-și explicau de unde lua acea înțelepciune: 
„Nu este acesta fiul lui Iosif?” (Lc 4,22). 
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Sâmbătă, 14 decembrie 

 

Luca 14, 1-11 
 

  

«Într-o sâmbătă, a intrat în casa unuia dintre conducătorii 

fariseilor ca să ia masa, iar ei îl urmăreau. Și iată, era în 

fața lui un bolnav de hidropizie. Atunci, Isus a spus 

învățaților Legii și fariseilor: „Este permis sau nu să vindeci 

sâmbăta?” Dar ei tăceau. Atunci luându-l, l-a vindecat și l-a 

trimis. Iar lor le-a zis: „Care dintre voi, dacă-i cade fiul sau boul 

în fântână nu-l scoate îndată în zi de sâmbătă?” Ei n-au putut să-

i răspundă la aceasta. Văzând cum își alegeau locurile cele 

dintâi, le-a spus celor invitați această parabolă: „Când ești 

invitat de cineva la nuntă, nu ocupa locul de onoare pentru că ar 

putea fi invitat cineva mai cu trecere decât tine și, venind cel care 

te-a chemat și pe tine și pe el, îți va spune: «Dă locul acestuia!» 

Atunci vei sta cu rușine pe ultimul loc. Dimpotrivă, când ești 

invitat, mergi și așează-te pe ultimul loc pentru ca atunci când va 

veni cel care te-a chemat să-ți spună: «Prietene, urcă mai sus», 

și acolo vei avea cinste în fața tuturor celor care sunt la masă cu 

tine. Căci oricine se înalță pe sine, va fi umilit, iar cel care se 

umilește, va fi înălțat”». 

 

 

În timpul călătoriei sale, Isus este invitat de un fariseu, 

probabil conducător al sinagogii din acele părți, să ia 

masa cu el, în ziua de sâmbătă. Oricât de amară era 

invidia lor pentru El, fariseii continuau uneori să-l invite pe Isus 

la banchetele lor. Aceeași dragoste pentru suflete, care l-a 

determinat să mănânce cu păcătoșii și vameșii, l-a obligat să 

accepte chiar și aceste invitații. Fariseii așteptau doar ca El să 

vindece sau să muncească în ziua sâmbetei, pentru a-l condamna. 

Răspunsul lui Isus este firesc: vindecă un om, bolnav de 

hidropizie. Această faptă se naște dintr-o nevoie specială a unui 

fiu al Domnului.  
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Partea a doua a textului vorbește despre beneficiile 

umilinței. Cu siguranță este greu să iei o decizie în privința 

aceasta. Totuși, ar fi mai bine să cultivăm virtutea umilinței pentru 

a nu ajunge să fim umiliți de cei din jur. 

 

 

„Pentru că tu ai format rărunchii mei, 

m-ai țesut în sânul mamei mele. 

Te laud pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată!  

Lucrările tale sunt admirabile!  

Și sufletul meu cunoaște bine aceasta!” 

(Psalmul 139, 13-14) 

 

  

Astăzi îmi propun să ofer o zi de post pentru 

convertirea sufletelor. 

R 

A 
Faptul este că „nici Isus n-a crescut într-o relație închisă 
și exclusivă cu Maria și Iosif, ci îi făcea plăcere să se 
miște în familia lărgită în care erau rude și prieteni”. 
Înțelegem astfel de ce, în momentul întoarcerii din 
pelerinajul la Ierusalim, părinții erau liniștiți crezând că 
acel copil de doisprezece ani (cf. Lc 2,42) mergea liber în 
mijlocul oamenilor, deși nu-l vedeau de o zi întreagă: 
„socotind însă că este cu grupul de pelerini, au mers cale 
de o zi” (Lc 2,44). Cu siguranță – se gândeau ei –, Isus 
era acolo, mergea și venea în mijlocul celorlalți, glumea 
cu cei de vârsta sa, asculta relatările adulților și 
împărtășea bucuriile și tristețile caravanei. Termenul 
grec folosit de Luca pentru caravana pelerinilor – 
synodía – indică exact această „comunitate în mișcare” 
din care face parte sfânta Familie. Grație încrederii 
părinților săi, Isus se mișcă în mod liber și învață să 
meargă cu toți ceilalți. 
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Duminică, 15 decembrie 

 

Luca 14, 16-24 

 

  

«Dar el i-a zis: „Un om a dat o cină mare și i-a invitat pe 

mulți, iar la ora cinei l-a trimis pe servitorul său să spună 

celor pe care îi invitase: «Veniți, deja este gata!» Dar, unul 

după altul, au început toți să se scuze. Primul i-a spus: «Mi-am 

cumpărat un ogor și trebuie să merg să-l văd. Te rog, primește 

scuzele mele!» Un altul a spus: «Am cumpărat cinci perechi de 

boi și merg să-i încerc. Te rog, primește scuzele mele!» Iar un 

altul i-a spus: «Tocmai acum m-am însurat și nu pot să vin». 

Întorcându-se, servitorul a spus acestea stăpânului său. Atunci, 

stăpânul casei s-a înfuriat și i-a spus servitorului: «Mergi îndată 

prin piețele și pe străzile cetății și adu-i aici pe săraci, pe infirmi, 

pe orbi și pe șchiopi». Servitorul i-a spus: «Stăpâne, s-a făcut ce 

ai poruncit și încă mai este loc». Atunci, stăpânul i-a zis 

servitorului: «Ieși pe drumuri și cărări și constrânge-i să intre 

pentru ca să mi se umple casa. Căci vă spun că nici unul dintre 

oamenii care fuseseră chemați nu va gusta din cina mea»”». 

 

  

Între temele acestei parabole, trebuie remarcată 

insistența stăpânului casei: cei chemați primesc nu una, 

ci două invitații. Repetarea chemării ne reamintește că 

Dumnezeu ne caută și ne cheamă mereu, ne spune „Veniți!”. 

Desigur, această chemare nu stă sub semnul lui „trebuie”, nu se 

bazează pe impunere - supunere , ci Domnul ne spune cu iubire 

„vino”,  punându-ne într-un raport de chemare - ascultare. 

A invita pe cineva la masă, a oferi o masă sau a participa 

ca invitat la o masă sunt semne vizibile ale dragostei,  ele exprimă 

o relație personală. Isus ni se oferă  astfel în Sfânta Euharistie. 

Dar, la fel ca în parabolă, invitația pe care Dumnezeu ne-o 

adresează la fiecare Liturghie, întâmpină adesea refuzul nostru.  
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Aici, cei care refuză îi reprezintă mai ales pe cei care „nu 

au timp” pentru Biserică, fiind acaparați de puterea, averea și 

plăcerea pe care le oferă „lumea aceasta”.  

Să răspundem chemării, să venim la întâlnire cu Isus, în 

Biserică, să ne împărtășim din Cina Lui. Aceasta înseamnă a păși 

pe drumul vieții cu convingerea că „în ziua aceea” El ne va primi 

în Casa sa. 

 

 

„Oasele mele nu erau ascunse pentru tine 

când am fost plămădit în taină, 

țesut în chip minunat în adâncimile pământului. 

Ochii tăi m-au văzut înainte de a mă naște 

și în cartea ta îmi erau scrise toate; 

zilele erau fixate, pe când nu era nici una dintre ele.” 

(Psalmul 139, 15-16) 

 

 

Astăzi îl laud pe Dumnezeu pentru harurile pe care mi 

le oferă în fiecare zi pentru a lupta împotriva ispitelor 

mele. 

R 

A 
Aceste aspecte ale vieții lui Isus pot să constituie o inspirație 
pentru orice tânăr care creste și se pregătește să împlinească 
misiunea sa. Asta comportă maturizarea în raportul cu Tatăl, 
în conștiința că este unul dintre membrii familiei și ai 
comunității și în deschiderea de a fi umplut de Duhul și condus 
să împlinească misiunea pe care Dumnezeu i-o încredințează, 
propria vocație. Nimic din toate acestea n-ar trebui să fie 
ignorat în pastorația tineretului, pentru a nu crea proiecte 
care să-i izoleze pe tineri de familie și de lume sau care să-i 
transforme într-o minoritate selecționată și ferită de orice 
contagiere. Mai degrabă avem nevoie de proiecte care să-i 
întărească, să-i însoțească și să-i proiecteze spre întâlnirea cu 
alții, spre slujirea generoasă, spre misiune. 
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Luni, 16 decembrie 
 

Marcu 9,42 – 10,1 

 

  

«Oricine duce la păcat pe unul dintre aceștia mai mici care 

cred în mine, ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar lega de 

gât o piatră de moară și ar fi aruncat în mare. Dacă mâna 

ta te duce la păcat, taie-o! Este mai bine pentru tine să intri ciung 

în viață, decât, având amândouă mâinile, să mergi în Gheenă, în 

focul care nu se stinge. Și dacă piciorul tău te duce la păcat, taie-

l! Este mai bine pentru tine să intri șchiop în viață, decât, având 

amândouă picioarele, să fii aruncat în Gheenă. Iar dacă ochiul 

tău te duce la păcat, scoate-l! Este mai bine pentru tine să intri în 

împărăția lui Dumnezeu cu un singur ochi, decât, având amândoi 

ochii, să fii aruncat în Gheenă, unde viermele lor nu moare și 

focul nu se stinge. Căci fiecare va fi sărat cu foc. Sarea este bună. 

însă dacă sarea devine nesărată, cum îi veți reface gustul? Să 

aveți sare în voi și să trăiți în pace unii cu alții”. Plecând de 

acolo, a venit în ținuturile Iudeii, dincolo de Iordan, iar mulțimile 

s-au adunat din nou în jurul lui. Și iarăși, după cum îi era 

obiceiul, le învăța». 

 

 

A face bine unui om, înseamnă a-l iubi pe acesta în 

demnitatea sa adevărată de fiu a lui Dumnezeu. Isus ne 

îndeamnă să fim atenți cum relaționăm cu cei din jurul 

nostru. În mod simbolic, Domnul ne spune că este mai bine să 

ajungem la tăierea piciorului sau a mâinii, sau chiar scoaterea 

ochilor, dacă acestea sunt rădăcinile păcatelor noastre. 

Dacă noi îi conducem pe oameni spre păcat, vom fi făcuți 

responsabili în fața lui Isus. El ne sfătuiește pe toți să acordăm o 

atenție serioasă sufletului, deoarece acesta trebuie să fie mereu 

curat pentru a-l putea primi pe Mântuitorul, chiar dacă trebuie să 

facem anumite sacrificii pentru a-l păstra fără de păcat. 
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„Cât de adânci sunt, pentru mine, 

gândurile tale, Dumnezeule, de necuprins e numărul lor! 

Dacă le-aș număra, ar fi mai multe ca nisipul. 

Când mă trezesc, tot lângă tine sunt.” 

(Psalmul 139, 17-18) 

 

 

Astăzi îmi propun să renunț la un lucru care mă 

îndepărtează de Dumnezeu. 

 

 

 

R 

A 

Isus nu vă luminează pe voi, tinerilor, de departe sau 
din exterior, ci pornind de la însăși tinerețea sa, pe 
care el o împărtășește cu voi. Este foarte important a-
l contempla pe Isus tânăr pe care ni-l arată 
evangheliile, pentru că el a fost cu adevărat unul 
dintre voi și în el se pot recunoaște multe aspecte 
tipice ale inimilor tinere. De exemplu, vedem asta în 
următoarele caracteristici: „Isus a avut o încredere 
necondiționată în Tatăl, a avut grijă de prietenia cu 
ucenicii săi și, chiar în momentele de criză, a rămas 
fidel față de ea. A manifestat o profundă compasiune 
față de cei mai slabi, în special față de cei săraci, 
bolnavi, păcătoși, excluși. A avut curajul să înfrunte 
autoritățile religioase și politice din timpul său; a 
trăit experiența de a se simți neînțeles și rebutat; a 
simțit frica suferinței și a cunoscut fragilitatea 
pătimirii; și-a îndreptat privirea spre viitor 
încredințându-se în mâinile sigure ale Tatălui și 
puterii Duhului. În Isus, toți tinerii se pot întâlni”. 
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Marţi, 17 decembrie 
 

Marcu 10, 2-12  

 

  

«Atunci au venit fariseii și, ca să-l pună la încercare, l-au 

întrebat dacă îi este permis unui bărbat să-și lase femeia. 

El le-a răspuns: „Ce v-a poruncit Moise?” I-au spus: 

„Moise a permis să scrie un act de despărțire și s-o lase”. Isus 

le-a spus: „Din cauza împietririi inimii voastre v-a scris porunca 

aceasta. Însă, de la începutul creației, i-a făcut bărbat și femeie; 

de aceea omul își va părăsi tatăl și mama și se va uni cu soția lui 

și cei doi vor fi un singur trup, astfel încât nu vor mai fi doi, ci un 

singur trup. Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu 

despartă”. Acasă, discipolii l-au întrebat din nou despre aceasta. 

El le-a spus: „Oricine își lasă femeia și se însoară cu alta, comite 

adulter cu ea. Și dacă ea, lăsându-și bărbatul, se mărită cu un 

altul, comite adulter”». 

 

  

Fariseii vin la Isus pentru a-i pune din nou la încercare 

caracterul plin de bunătate pe care îl are față de toți. Ei 

îl interoghează cu privire la legea despre căsătorie pe 

care Moise a dat-o israeliților. 

Căsătoria este un sacrament. Legătura dintre bărbat și 

femeie constituie celula de bază societății, dar și a Bisericii. Din 

totdeauna bărbatul și femeia sunt chemați la constituirea familiei. 

Sfântul apostol Pavel aseamănă aceasta cu unirea dintre 

Dumnezeu și Biserică. ,,Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu 

despartă” accentuează Isus. Împietrirea inimii este răspunsul lui 

Isus la neglijarea acestui sacrament în ziua de azi. Nepregătirea 

oamenilor pentru căsătorie îi poate costa mult. Tocmai de aceea 

este bine să ne rugăm Domnului înainte de a lua o decizie 

importantă, și să cerem mereu sfatul celor din jur.  Astfel vom 

putea alege mereu binele. 
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„Privește-mă cu luare-aminte, Dumnezeule, 

și vezi inima mea, încearcă și cunoaște gândurile mele. 

Vezi dacă nu merg pe o cale greșită 

și condu-mă pe calea veșniciei.” 

(Psalmul 139, 23-24) 

 

 

Astăzi îmi propun să îmi fac puțin timp pentru 

Dumnezeu în casa Lui: să intru în biserică și să stau în 

adorație câteva clipe, doar privindu-L și lăsându-L să 

mă privească.  

 

R 

A 

Pe de altă parte, Isus a înviat și vrea să ne facă părtași 
de noutatea învierii sale. El este adevărata tinerețe a 
unei lumi îmbătrânite și este și tinerețea unui univers 
care așteaptă cu „durerile nașterii” (Rom 8,22) să fie 
îmbrăcat în lumina și în viața sa. Aproape de el putem 
bea din adevăratul izvor, care menține vii visurile 
noastre, proiectele noastre, marile noastre idealuri, și 
care ne lansează în vestirea vieții care merită să fie 
trăită. În două detalii curioase din Evanghelia după 
Marcu putem vedea chemarea la adevărata tinerețe a 
celor înviați. Pe de o parte, în pătimirea Domnului 
apare un tânăr temător care încerca să-l urmeze pe 
Isus, dar care a fugit gol (cf. 14,51-52), un tânăr care n-
a avut forța de a risca totul pentru a-l urma pe Domnul. 
În schimb, lângă mormântul gol vedem un tânăr 
„îmbrăcat cu o haină lungă, albă” (16,5) care invită să 
se învingă frica și anunță bucuria învierii (cf. 16,6-7). 
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Miercuri, 18 decembrie 
 

Marcu 10, 11-16 
 

  

«El le-a spus: „Oricine își lasă femeia și se însoară cu alta, 

comite adulter cu ea. Și dacă ea, lăsându-și bărbatul, se 

mărită cu un altul, comite adulter Îi aduceau copii ca să-i 

atingă, dar discipolii îi certau. Văzând aceasta, Isus a fost 

cuprins de indignare și le-a spus: „Lăsați copiii să vină la mine, 

nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a acelora care sunt 

ca ei. Adevăr vă spun, cine nu primește împărăția lui Dumnezeu 

ca un copil nu va intra în ea”. Și, luându-i în brațe, îi binecuvânta 

punându-și mâinile peste ei». 

 

  

În acest fragment, la început, Isus face referire la cea 

de-a noua poruncă: „Să nu poftești femeia aproapelui 

tău”. Ne specifică foarte clar faptul că nu este normal 

și permis să-ți părăsești femeia și să te legi de alta sau să-ți lași 

bărbatul pentru altul. Isus ne mai transmite si că o faptă ca aceasta 

poate avea consecințe asupra copiilor noștri. 

 Pe de altă parte, Isus le atrage atenția celor mari să nu-i 

împiedice pe cei mici să ajungă la El deoarece sufletul lor este 

vrednic să intre în împărăția Lui și toți cei care nu sunt curați 

precum acești copii nu vor putea dobândi mântuirea. Așadar Isus 

ne pune la dispoziție ca exemple pe proprii noștri copii pentru a 

ajunge ca la rândul nostru să ne recâștigăm adevărata valoare a 

sufletului. Isus ne îndeamnă: „lăsați copiii să vină la mine...”. De 

multe ori copiii nu știu ce fac, însă intenția lor este bună. Să nu îi 

certăm sau sa le punem bariere, deoarece cei mici pot pierde 

foarte ușor legătura cu Dumnezeu, iar viitorul lor depinde de cum 

au văzut lucrurile de mici.  Ne sfătuiește astfel, ca să nu ajungă 

nici un copil să nu aibă parte de lucrurile minunate dedicate lor 

de către Dumnezeu. 
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„I-am spus Domnului: „Tu ești Dumnezeul meu;  

ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele!” 

Doamne, Dumnezeul meu, tu ești puterea mântuirii mele,  

acoperă capul meu în ziua luptei.” 

(Psalmul 140, 7-8) 

 

 

Astăzi voi face un act concret de caritate prin 

renunțarea la ceva ce posed în favoarea altuia care are 

nevoie de acel lucru. 

 

 

R 

A 

Domnul ne cheamă să aprindem stele în noaptea altor 
tineri; ne invită să privim adevăratele astre, acele 
semne așa de diversificate pe care el ni le dă pentru ca 
să nu rămânem pe loc, ci să imităm semănătorul care 
privea stelele pentru a putea ara ogorul. Dumnezeu 
aprinde stele pentru noi ca să putem continua să 
mergem: „Stelele strălucesc la străjerii lor și ei se 
bucură. Le-a chemat și ele au zis: «Iată-ne!»” (Bar 3,34-
35). Însă Cristos însuși este pentru noi marea lumină de 
speranță și de călăuzire în noaptea noastră, pentru că 
el este „steaua care strălucește, aceea de dimineață” 
(Ap 22,16). 
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Joi, 19 decembrie 

 

 Marcu 10, 17-27 

 

  

«Când pleca la drum, un om a venit în fugă și, 

îngenunchind, l-a întrebat: „Învățătorule bun, ce trebuie 

să fac ca să moștenesc viața veșnică?” Isus i-a zis: „De 

ce-mi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu. 

Cunoști poruncile: Să nu ucizi! Să nu comiți adulter! Să nu furi! 

Să nu dai mărturie falsă! Să nu înșeli! Cinstește pe tatăl tău și pe 

mama ta!” Atunci el i-a zis: „Învățătorule, toate acestea le-am 

păzit din tinerețea mea”. Isus, privindu-l, l-a îndrăgit și i-a spus: 

„Un lucru îți lipsește: mergi, vinde ceea ce ai și dă săracilor și 

vei avea comoară în cer, apoi vino și urmează-mă!” Întristat de 

acest cuvânt, el a plecat mâhnit pentru că avea multe bogății. 

Atunci, privind în jur, Isus le-a spus discipolilor săi: „Cât de greu 

vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei care au bogății!” 

Discipolii se mirau de cuvintele lui. Dar Isus le-a zis din nou: 

„Copii, cât de greu se intră în împărăția lui Dumnezeu! Mai ușor 

este ca o cămilă să treacă prin urechea acului decât ca un bogat 

să intre în împărăția lui Dumnezeu”. Iar ei erau peste măsură de 

uluiți și spuneau între ei: „Atunci, cine se poate mântui?” 

Privindu-i, Isus le-a spus: „Pentru oameni este imposibil, nu însă 

pentru Dumnezeu, căci pentru Dumnezeu toate sunt posibile”». 

 

 

Domnul, în cele de mai sus, ne aduce la cunoștință 

faptul că averea de pe această lume reprezintă o povară 

pentru noi când vine vorba de mântuirea noastră. Astfel 

legătura cu bunurile acestei lumi ne rupe treptat de legătura cu 

viața veșnică, iar mai apoi cu Dumnezeu. Nu faptul că avem mulți 

bani ne împiedică să ne mântuim, ci faptul că nu renunțăm la ei 

atunci când trebuie și îl lăsăm deoparte pe Dumnezeu în schimbul 

averilor la care ținem atât de mult precum omul din evanghelia de 

astăzi. Suntem împinși adesea să credem că banii ne fac fericiți, 

sau mai fericiți decât ce a pregătit Dumnezeu pentru fiecare dintre 
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noi. Tindem de multe ori să alegem binele doar pe moment și să 

uităm că fiecare decizie pe care o luăm aici ne poate afecta grav 

din punct de vedere spiritual, iar într-un final să ne facă să 

renunțăm numaidecât la mântuire în schimbul celor care de multe 

ori ne fac să simțim o povară zi de zi, nicidecum să fim mai 

fericiți. Isus ne mai spune că se ajunge cu greu în împărăția Sa, 

însă merită, deoarece răsplata e pe măsură, iar dacă ne punem 

încrederea în El ne va fi cu mult mai ușor sa dobândim mântuirea. 

 

 

„Știu că Domnul va face dreptate celui umil 

și va face dreptate celor sărmani. 

Da, cei drepți vor lăuda numele tău 

și cei neprihăniți vor locui în fața ta.” 

(Psalmul 140, 13-14) 

 

 

Astăzi îmi propun să spun o rugăciune pentru toți 

aceia care sunt căzuți în păcatul invidiei, păcat care 

distruge sufletele oamenilor. 

 

R 

A 

A fi tineri, mai mult decât o vârstă, este o stare a inimii. 
Așadar, o instituție antică precum Biserica se poate 
reînnoi și deveni din nou tânără în diferite faze ale 
istoriei sale foarte lungi. În realitate, în momentele sale 
mai tragice, simte chemarea de a se întoarce la 
esențialul primei iubiri. Amintind acest adevăr, 
Conciliul Vatican II afirma că „bogată cu un trecut lung 
mereu viu în ea și mergând spre perfecțiunea umană în 
timp și spre destinele ultime ale istoriei și ale vieții, ea 
este adevărata tinerețe a lumii”. În ea este posibil 
mereu să fie întâlnit Cristos, „însoțitorul și prietenul 
tinerilor” 
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Vineri, 20 decembrie 

 

Marcu 10, 24-32 

 

  

«Petru a început să-i spună: „Iată, noi am lăsat toate și te-

am urmat”. Isus i-a zis: „Adevăr vă spun că nu este nimeni 

care a părăsit casă, sau frați, sau surori, sau mamă, sau 

tată, sau copii, sau ogoare pentru mine și pentru evanghelie și să 

nu primească însutit acum, în timpul acesta, case, frați, surori, 

mame, copii și ogoare, dar și persecuții, iar în veacul care va 

veni, viața veșnică. Și mulți dintre primii vor fi ultimii, iar ultimii 

vor fi primii”. Erau pe drum, urcând spre Ierusalim, iar Isus 

mergea înaintea lor. Ei erau uimiți, iar cei care veneau în urmă 

erau cuprinși de teamă. Luându-i din nou pe cei doisprezece, a 

început să le vorbească despre cele ce aveau să i se întâmple». 

 

 

Ni se întâmplă să fim sceptici uneori cu privire la cât 

de mult facem pentru Dumnezeu si dacă acest efort are 

un merit la final. În evanghelia de astăzi, Isus ne 

garantează răsplata fiecărei jertfe pe care o facem în numele Lui. 

Ne transmite astfel că fiecare efort pe care îl facem are un scop 

nobil si nu va rămâne nici o faptă nerăsplătită, ba chiar însutită. 

Isus ne îndeamnă să îl urmăm, să avem încredere în misiunea pe 

care o primim deoarece El va avea grijă ca noi să avem de 

câștigat. Vedem cum și apostolii sunt uimiți de cele spuse de Isus, 

asemenea cum de multe ori și nouă nu ne vine să credem că vom 

avea parte de cele spuse de El. De fiecare dată când întâmpinăm 

o greutate, avem un necaz, ne frământă gânduri ori avem de 

suferit, ne este mult mai ușor să cerem ajutorul lui Dumnezeu și 

să trecem peste ce e greu, dacă ne gândim că acea suferință o 

dedicăm Lui. Câteodată nu greșim cu nimic însă se întâmplă să 

fim neîndreptățiți. Isus ne asigură că ni se va face dreptate și că 

nu va uita de sacrificiul pe care îl facem când renunțăm pentru 

alții. 
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„Strig către tine, Doamne,  

vino degrabă în ajutorul meu,  

pleacă-ți urechea la glasul meu când te chem. 

Rugăciunea mea să se înalțe spre tine  

ca fumul de tămâie,  

ridicarea mâinilor mele să fie în fața ta  

ca jertfă de seară.” 

(Psalmul 141, 1-2) 

 

 

Astăzi îmi propun să particip la o Sfântă Liturghie pe 

care să o ofer la intenția sufletelor care se află în 

purgatoriu.  

 

 

 

 

R 

A 

Să-i cerem Domnului să elibereze Biserica de cei care 
vor s-o îmbătrânească, s-o fixeze în trecut, s-o frâneze, 
s-o facă imobilă. Să îi cerem s-o elibereze de o altă 
ispită: aceea de a crede că este tânără pentru că 
acceptă tot ceea ce lumea îi oferă, considerând că este 
reînnoită pentru că își dă deoparte mesajul și se 
comportă ca toți ceilalți. Este tânără atunci când este 
ea însăși, când primește forța mereu nouă a cuvântului 
lui Dumnezeu, a Euharistiei, a prezentei lui Cristos și a 
forței Duhului său în fiecare zi. Este tânără când este 
capabilă să se întoarcă încontinuu la izvorul său. 
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Sâmbătă, 21 decembrie 
 

Luca 13, 19-29 
 

  

«Împărăția lui Dumnezeu este asemănătoare cu un 

grăunte de muștar pe care un om îl ia și îl seamănă în 

grădina lui; acesta crește și devine copac, iar păsările 

cerului își fac cuiburi între ramurile lui”. Și a mai spus: „Cu ce 

voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Este asemenea cu 

plămada pe care o ia o femeie și o ascunde în trei măsuri de făină 

până când dospește totul”. Urmându-și drumul către Ierusalim, 

trecea prin cetăți și sate învățând. Odată a spus cineva: 

„Doamne, sunt puțini cei mântuiți?” El le-a spus: „Străduiți-vă 

să intrați pe poarta cea strâmtă, căci vă spun, mulți vor căuta să 

intre și nu vor putea. După ce stăpânul casei se va scula și va 

închide poarta, stând afară, veți începe să bateți la poartă, 

spunând: «Stăpâne, deschide-ne!», dar el vă va răspunde: «Nu 

știu de unde sunteți». Atunci veți începe să spuneți: «Noi am 

mâncat și am băut împreună cu tine, iar tu ai învățat prin piețele 

noastre». Însă el va spune: «Nu știu de unde sunteți; plecați de la 

mine voi toți, răufăcătorilor!» Acolo va fi plânset și scrâșnire de 

dinți când îi veți vedea pe Abraham, pe Isaac, pe Iacob și pe toți 

profeții în împărăția lui Dumnezeu; voi însă veți fi alungați afară. 

Și vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la 

miazăzi și vor fi așezați la masă în împărăția lui Dumnezeu». 

 

   

În evanghelia de astăzi, Isus aseamănă împărăția Lui cu 

un grăunte de muștar. Așadar vedem ce influență mare 

are cuvântul Său, când ne gândim că acel grăunte 

încolțește și devine un arbore uriaș care adăpostește multe 

viețuitoare, în același fel cum și sufletul nostru devine astfel 

templul lui Dumnezeu, în care El lucrează și prin noi face ca acel 

grăunte să ajungă și la alții. Vedem însă că judecata Sa este 

înfricoșătoare. Ne atrage atenția și ne pune la dispoziție 

consecința păcatului: „acolo va fi plângere și scrâșnire de dinți...”. 
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Isus povestește despre împărăția Sa, ni-L descrie pe Dumnezeu, 

stăpânul casei, care ne așteaptă să îi pășim pragul. La judecată El 

va fi drept, astfel dacă noi Îl primim de acum și El ne va primi, 

iar dacă Îl respingem și El ne va refuza. Ne aduce aminte că nu e 

încă prea târziu să-L urmăm și că încă ne așteaptă cu ușa deschisă, 

dar va veni și timpul când stăpânul va închide poarta și nu vom 

mai aveam posibilitatea să intrăm. Ne îndeamnă mereu să nu 

ezităm și să-I alegem calea deși aceasta este mai dificilă și nu 

mulți o urmează, însă calea Lui este calea cea dreaptă. Chiar dacă 

presupune sacrificii, ori de multe ori nu este foarte confortabilă, 

aceasta e scăparea noastră de la ceva și  mai rău. 

 

 

„Pune, Doamne, strajă gurii mele 

și păzește ușa buzelor mele. 

Să nu mi se plece inima spre vreun lucru rău, 

spre uneltiri nelegiuite, împreună cu făcătorii de rele; 

să nu mă înfrupt din bunătățile lor!” 

(Psalmul 141, 3-4) 

 

 

Astăzi îmi propun să îmi analizez viața de zi cu zi și să 

identific acele situații când faptele și vorbele mele 

scandalizează pe aproapele meu. 

R 

A 

Este adevărat că noi, membri ai Bisericii, nu trebuie să fim 
tipi stranii. Toți trebuie să ne poată simți ca frați și vecini, 
precum apostolii, care se bucurau de „trecere în fața 
întregului popor” (Fap 2,47; cf. 4,21.33; 5,13). Însă, în același 
timp, trebuie să avem curajul de a fi diferiți, de a arăta alte 
visuri pe care această lume nu le oferă, de a mărturisi 
frumusețea generozității, a slujirii, a curăției, a tăriei, a 
iertării, a fidelității față de propria vocație, a rugăciunii, a 
luptei pentru dreptate și binele comun, a iubirii față de 
săraci, a prieteniei sociale. 
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Duminică, 22 decembrie 
 

Matei 1, 1-25 

 

  

«Cartea genealogiei lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui 

Abraham: Abraham l-a născut pe Isaac; Isaac l-a născut 

pe Iacob; Iacob l-a născut pe Iuda și pe frații lui; Iuda l-a 

născut pe Fares și pe Zara din Tamar; Fares l-a născut pe Esrom; 

Esrom l-a născut pe Aram; Aram l-a născut pe Aminadab; 

Aminadab l-a născut pe Naason; Naason l-a născut pe Salmon; 

Salmon l-a născut pe Booz din Rahab; Booz l-a născut pe Obed 

din Rut; Obed l-a născut pe Iese; Iese l-a născut pe David, regele. 

David l-a născut pe Solomon, din femeia lui Urie; Solomon l-a 

născut pe Roboam; Roboam l-a născut pe Abia; Abia l-a născut 

pe Asaf; Asaf l-a născut pe Iosafat; Iosafat l-a născut pe Ioram; 

Ioram l-a născut pe Ozia; Ozia l-a născut pe Ioatam; Ioatam l-a 

născut pe Ahaz; Ahaz l-a născut pe Ezechia; Ezechia l-a născut 

pe Manase; Manase l-a născut pe Amos; Amos l-a născut pe 

Iosia; Iosia l-a născut pe Iehonia și pe frații lui, în timpul 

deportării în Babilon. După deportarea în Babilon, Iehonia l-a 

născut pe Salatiel; Salatiel l-a născut pe Zorobabel; Zorobabel l-

a născut pe Abiud; Abiud l-a născut pe Eliachim; Eliachim l-a 

născut pe Azor; Azor l-a născut pe Sadoc; Sadoc l-a născut pe 

Ahim; Ahim l-a născut pe Eliud; Eliud l-a născut pe Eleazar; 

Eleazar l-a născut pe Matan;Matan l-a născut pe Iacob; Iacob l-

a născut pe Iosif, soțul Mariei, din care s-a născut Isus, cel numit 

Cristos. Așadar, acestea sunt toate generațiile: de la Abraham 

până la David, paisprezece generații; de la David până la 

deportarea în Babilon, paisprezece generații, iar de la 

deportarea în Babilon până la Cristos, paisprezece generații. 

Nașterea lui Isus Cristos însă a fost astfel: mama lui, Maria, era 

logodită cu Iosif. Mai înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat 

însărcinată prin puterea Spiritului Sfânt. Iosif, soțul ei, fiind drept 

și nevoind s-o denunțe, s-a hotărât să o lase în ascuns. După ce 

cugetase el acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în 

vis, spunându-i: „Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, 
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soția ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Spiritul Sfânt. 

Ea va naște un fiu și-i vei pune numele Isus, căci el va mântui 

poporul său de păcatele sale”. Toate acestea s-au petrecut ca să 

se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul prin profetul care 

zice: Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu și îi vor pune 

numele Emanuel, care înseamnă: Dumnezeu-cu-noi. Trezindu-se 

din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului: 

a luat-o la sine pe soția lui și nu a cunoscut-o înainte ca ea să fi 

născut un fiu. Și i-a pus numele Isus». 

 

 

Încă din vremurile îndepărtate, Dumnezeu a promis 

neamului omenesc, că va trimite un Mântuitor, care să 

curețe pe oameni de păcat și să le arate calea ce duce la 

adevărata viață. Evanghelia din această duminică cuprinde 

„cartea neamului lui Isus”. Această carte ne arată că a trebuit o 

anumită pregătire pentru primirea lui Isus Cristos și ne 

demonstrează că Isus este și om adevărat, iar împlinirea 

profețiilor despre El (despre nașterea, viața, patimile, moartea și 

învierea Sa) ne dovedesc că Isus este și Dumnezeu adevărat, 

Mântuitorul promis. Dumnezeu venind pe pământ, a devenit om, 

ca noi să învățăm de la acest om, cum omul poate deveni 

asemănător lui Dumnezeu. Sfânta evanghelie ne face o scurtă 

istorisire a nașterii lui Isus Cristos, ca încă de pe acum să ne 

pregătim de marea și dumnezeiasca sărbătoare. Așteptăm 

sărbătoarea nașterii lui Isus în speranța că Fiul lui Dumnezeu se 

va naște și în adâncul sufletelor noastre. 

 

„Doamne Dumnezeule,  

către tine sunt îndreptați ochii mei,  

la tine caut adăpost; fii apărătorul sufletului meu.” 

 (Psalmul 141, 8) 

  

Astăzi îmi voi răspunde cu sinceritate la întrebarea: 

Cât de înflăcărat și de nebun este sufletul meu pentru 

Isus Hristos? 
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Luni, 23 decembrie 
 

Luca 21, 12-19 

 

  

«Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi și vă 

vor persecuta; vă vor purta prin sinagogi și închisori, vă 

vor duce în fața regilor și guvernanților din cauza numelui 

meu. Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mărturie. Întipăriți-

vă în minte: să nu vă preocupați cum vă veți apăra, căci eu vă voi 

da grai și înțelepciune cărora nici unul dintre dușmanii voștri nu 

le va putea rezista și nici răspunde. Veți fi trădați de părinți, de 

frați, de rude și prieteni și vor ucide pe unii dintre voi; veți fi 

dușmăniți de toți din cauza numelui meu. Dar nici un fir de păr 

de pe capul vostru nu se va pierde. Prin statornicia voastră vă 

veți mântui sufletele». 

 

 

A da mărturie despre credința noastră nu este ușor. 

Simțim că pentru a face așa ceva, ne trebuie un curaj 

incredibil, curaj care nouă poate ne lipsește. Inclusiv 

acest pasaj ne amintește ce pățeau cei care își mărturiseau public 

credința: „vor pune mâna pe voi și vă vor persecuta; vă vor purta 

prin sinagogi și închisori”. Cine ar vrea să treacă prin așa ceva, 

de bună voie? Nimeni! Cu propriile noastre puteri, nu am putea 

rezista nici măcar o zi. Vestea bună este că nu suntem singuri. 

Dumnezeu nu ne va da niciodată mai mult decât putem duce, chiar 

dacă deseori pare așa. El ne va oferi tot ce avem nevoie pentru a 

îndeplini misiunea pe care o avem în viață. Nu înseamnă că vom 

primi totul de-a gata. Dimpotrivă, vom fi trădați chiar și de cei 

mai apropiați, unii oameni ne vor urî, ba chiar am putea să ne 

pierdem viața. Însă Domnul vrea ca noi să lăsăm fiecare 

experiență negativă să ne transforme, să ne ducă cu un pas mai 

aproape de felul în care El dorește ca noi să fim: niște credincioși 

care se lasă conduși de flacăra iubirii divine și mărturisesc 

adevărul credinței prin tot ceea ce fac. Nu trebuie să ne gândim 

doar la faptele mărețe pe care le putem face. Cheia stă în 
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perseverență. Spălatul vaselor sau mersul la cumpărături nu sunt 

cele mai încântătoare activități pe care le-am putea face, însă 

Dumnezeu vrea ca și cele mai mărunte sarcini, noi să le facem cu 

iubire, știind că prin ele îl slujim pe El și reflectăm imaginea Lui. 

Dumnezeu este atent la fiecare detaliu, deci este atent și la tine, la 

nevoile tale, bucuriile tale, necazurile și lipsurile tale. Când 

decidem să ne deschidem inimile și să-L lăsăm să ne călăuzească, 

vom putea fi asemenea apostolilor, care i-au rămas alături până la 

moarte. Așa cum spune și Isus: „Prin statornicia voastră vă veți 

mântui sufletele”. 

 

 

„Cu glasul meu strig către Domnul, 

cu glasul meu mă rog către Domnul meu, 

înaintea lui îmi vărs necazul, 

înaintea lui îmi prezint strâmtorarea.” 

(Psalmul 142, 2-3) 

 

 

Astăzi îi cer Spiritului Sfânt harul de a avea o inimă 

mereu deschisă, pentru a accepta cu iubire și credință 

ceea ce trăiesc în fiecare zi. 

 

R 
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Biserica lui Cristos poate mereu să cadă în ispita de a-și pierde 
entuziasmul, pentru că nu mai ascultă chemarea Domnului la 
riscul credinței, de a da totul fără a măsura pericolele și caută 
din nou false siguranțe lumești. Tocmai tinerii sunt cei care o 
pot ajuta să rămână tânără, să nu cadă în corupție, să nu se 
oprească, să nu se mândrească, să nu se transforme într-o 
sectă, să fie mai săracă și capabilă de mărturie, să fie aproape 
de cei din urmă și de cei rebutați, să lupte pentru dreptate, să 
se lase interpelată cu umilință. Ei pot să aducă Bisericii 
frumusețea tinereții atunci când stimulează „capacitatea de a 
se bucura pentru ceea ce începe, de a se dărui fără întoarcere, 
de a se reînnoi și de a reporni pentru noi cuceriri”. 
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Marţi, 24 decembrie 
 

Luca 2, 1-20 

 

  

« În zilele acelea, a venit un decret din partea împăratului 

August ca să se facă recensământ pe tot pământul. Acest 

recensământ a fost primul, pe când Quirinius era 

guvernator al Siriei. Toți mergeau să fie înscriși, fiecare în 

cetatea sa. Și Iosif a urcat din Galileea, din cetatea Nazaret, către 

Iudeea, în cetatea lui David, care se numește Betleem, întrucât 

era din casa și din familia lui David, pentru a se înscrie împreună 

cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Dar pe când erau 

ei acolo, s-au împlinit zilele ca Maria să nască și l-a născut pe 

fiul ei, primul născut, l-a înfășat și l-a culcat în iesle, pentru că 

nu era loc de găzduire pentru ei. În același ținut erau unii păstori 

care trăiau pe câmp și păzeau turmele pe timpul nopții. Și le-a 

apărut un înger al Domnului și gloria Domnului i-a învăluit în 

lumină, iar ei au fost cuprinși de o mare spaimă. Îngerul le-a 

spus: „Nu vă temeți, căci, iată, vă vestesc o mare bucurie care va 

fi pentru tot poporul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut 

Mântuitorul care este Cristos Domnul. Acesta este semnul: veți 

găsi un copil înfășat și culcat în iesle”. Dintr-o dată, s-a unit cu 

îngerul o mulțime din oastea cerească, lăudându-l pe Dumnezeu 

și spunând: „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, și pe 

pământ pace oamenilor pe care el îi iubește!” Când îngerii au 

plecat de la ei spre cer, păstorii au spus unii către alții: „Să 

mergem până la Betleem și să vedem acest Cuvânt care s-a făcut 

și ce ne-a făcut cunoscut Domnul”. Au plecat, deci, în grabă și i-

au găsit pe Maria, pe Iosif și copilul culcat în iesle. După ce l-au 

văzut, au făcut cunoscut ceea ce li se spusese despre acest copil. 

Toți cei care auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. 

Maria însă păstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei. 

Apoi păstorii s-au întors, preamărindu-l și lăudându-l pe 

Dumnezeu pentru tot ce au auzit și au văzut, după cum le-a fost 

spus». 
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În acest pasaj ne este prezentată simplitatea acestui 

eveniment atât de important pentru creștini: Nașterea 

Domnului nostru Isus Cristos. Știm deja că a ales acest 

loc umil al ieslei pentru a veni în lume. Vedem însă că și oamenii 

pe care îi alege prima dată, pentru a duce vestea Nașterii Lui mai 

departe, sunt niște simpli păstori. Putem presupune că, păstori 

fiind, acești oameni nu au avut parte de o învățătură aleasă, cum 

au avut magii. Totuși, la final, vedem că ei se întorc preamărindu-

L pe Dumnezeu. El știe ca și din puținul pe care îl avem, să scoată 

ceva frumos, să facă din noi niște instrumente ale iubirii Sale. 

Sigur, acest lucru nu înseamnă că noi trebuie să ne mulțumim cu 

puțin. Da, păstorii erau pe câmp și își făceau pur și simplu datoria, 

atunci când îngerul le-a apărut. Însă după ce au văzut o fărâmă 

din frumusețea și măreția cerului, inimile lor ardeau de nerăbdare 

să Îl cunoască mai bine pe Creator, pe cel care avea să îi 

răscumpere din păcat și să facă voia Lui. Asemenea păstorilor, 

noi trebuie să avem curajul să ne deschidem în fața lui Dumnezeu 

și să Îl lăsăm să lucreze în inimile noastre, să ne transforme. La 

naștere, fiecare dintre noi primim anumite daruri de la Dumnezeu. 

Să nu lăsăm acele daruri să fie irosite sau chiar neatinse! Iar dacă 

sunt momente în care simțim că ne lipsește ceva, să nu ne fie 

teamă să cerem ajutorul Tatălui nostru! 

 

„Și când slăbește în mine spiritul meu, 

tu cunoști cărările mele. 

Pe calea pe care umblam, mi-au întins cursă. 

Privește la dreapta mea și vezi,  

nu este nimeni care să mă cunoască.  

Orice loc de scăpare s-a ascuns de mine 

și nu este nimeni să se îngrijească de sufletul meu.” 

(Psalmul 142, 4-5) 

 

Astăzi îmi propun să petrec timp cu familia pentru ca 

împreună să ne pregătim de Sărbătoarea Nașterii 

Domnului nostru Isus Hristos. 
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Miercuri, 25 decembrie 
 

Nașterea Domnului nostru Isus Cristos - Crăciunul 

 
Matei 2, 1-12 

 

  

«După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii, în zilele 

regelui Irod, iată că au ajuns la Ierusalim niște magi din 

Răsărit și întrebau: „Unde este regele nou-născut al 

iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit și am venit să ne 

închinăm lui”. Când a auzit aceasta, regele Irod s-a tulburat și 

tot Ierusalimul împreună cu el. Atunci i-a adunat pe toți arhiereii 

și cărturarii poporului și a căutat să afle de la ei unde avea să se 

nască Cristos. Ei i-au spus: „În Betleemul lui Iuda, căci așa este 

scris de profet: Și tu, Betleeme, pământ al lui Iuda, nicidecum nu 

ești cea mai mică dintre cetățile de seamă ale lui Iuda; căci din 

tine va ieși stăpânitorul care va conduce poporul meu, Israel”. 

Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret, a aflat de la ei timpul 

când li s-a arătat steaua. Și, trimițându-i la Betleem, le-a spus: 

„Mergeți și informați-vă cu exactitate despre copil și, când îl veți 

fi găsit, înștiințați-mă și pe mine ca să merg și eu să mă închin 

lui”. După ce l-au ascultat pe rege, au plecat și iată că steaua pe 

care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor până când, venind, 

s-a oprit deasupra locului unde era copilul. Când au văzut steaua, 

au fost cuprinși de o bucurie foarte mare. Și, intrând în casă, au 

văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Apoi, căzând la 

pământ, l-au adorat și; deschizând tezaurele lor, i-au oferit în dar 

aur, tămâie și smirnă. După ce au fost înștiințați în vis să nu mai 

treacă pe la Irod, s-au întors pe alt drum în țara lor». 

 

 

Iată că am ajuns, în sfârșit, la sărbătoarea pentru care 

ne-am pregătit atâta timp: Crăciunul sau Nașterea 

Domnului. În pasajul acestei zile este relatată vizita 

magilor. Nimic nou pentru noi. Să privim însă mai aproape la 
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exemplul pe care ni-l oferă magii. La începutul textului, citim 

următoarea propoziție: „Căci am văzut steaua lui la răsărit și am 

venit să ne închinăm lui”. Cât de puternică este credința lor! Au 

primit un semn de la Dumnezeu și l-au urmat imediat, fără să 

ezite, deși presupunea un drum foarte lung pentru ei. Noi ce facem 

când primim un semn de la Dumnezeu? Fugim, îl ignorăm, 

încercăm să uităm de el, pentru că de cele mai multe ori cere un 

sacrificiu din partea noastră. Semnele pe care Dumnezeu ni le 

trimite sunt, uneori, chiar în fața noastră, la un simplu gest 

distanță. Poate fi vorba de vecinul care are nevoie de ajutor, de 

tânărul pe care îl vezi plângând pe o bancă, de colegul care a luat 

o notă mică. Prin toate aceste persoane pe care El ni le scoate în 

cale, Tatăl ne pregătește pentru a deveni așa cum dorește să fim: 

niște creștini care au încredere în El, care își deschid inimile și fac 

voia Lui. Magii nu s-au gândit la neajunsurile lor, la cât de 

obositor va fi drumul. Au pornit pur și simplu la drum! Să 

medităm astăzi la acest entuziasm al magilor. Dacă Dumnezeu ne 

trimite anumite semne, să nu le ignorăm, ci să fim convinși că El 

știe ce este mai bine pentru noi și că dacă ne cheamă să urmăm 

un anumit drum, ne va da tot ceea ce avem nevoie pentru a-l 

parcurge. Fie ca această sărbătoare să fie un semn al iubirii lui 

Dumnezeu și al dorinței Lui de a avea o relație profundă cu noi! 

 

 

„Am strigat către tine, Doamne, 

am zis: tu ești scăparea mea, 

tu ești partea mea pe pământul celor vii. 

Ia aminte la strigarea mea, căci sunt atât de slab. 

Eliberează-mă de cei care mă urmăresc,  

căci sunt mai tari decât mine!” 

(Psalmul 142, 6-7) 

 

  

Astăzi, indiferent cine îți va ieși în față, să-ți aduci 

aminte că toți suntem frați întru Cristos Isus, având 

același Tată! 
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Joi, 26 decembrie 
 

A II-a zi de Crăciun - Serbarea Maicii Domului 

 

Matei 2, 13-23 

 

  

«După ce au plecat ei, iată că îngerul Domnului i-a apărut 

în vis lui Iosif și i-a zis: „Scoală-te, ia copilul și pe mama 

lui, fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune, 

pentru că Irod are de gând să caute copilul ca să-l ucidă”. 

Sculându-se, a luat copilul și pe mama lui, în timpul nopții, și a 

plecat în Egipt. A rămas acolo până la moartea lui Irod, ca să se 

împlinească ceea ce a fost spus de Domnul prin profetul care 

zice: Din Egipt l-am chemat pe fiul meu. Atunci Irod, văzând că 

a fost înșelat de magi, s-a înfuriat și a trimis să fie uciși, în 

Betleem și în toate împrejurimile sale, toți copiii de la doi ani în 

jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit 

ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia: Un țipăt s-a auzit în 

Rama. Plângere și tânguire mare. Rahela își plânge copiii și nu 

vrea să fie mângâiată, pentru că nu mai sunt. După ce a murit 

Irod, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif, în Egipt, 

și i-a spus: „Scoală-te, ia copilul și pe mama lui și mergi în țara 

lui Israel, pentru că au murit cei care căutau să ia viața 

copilului”. El s-a sculat, a luat copilul și pe mama lui și a intrat 

în țara lui Israel. Auzind că Arhelau domnea în Iudeea în locul 

tatălui său, Irod, s-a temut să meargă acolo. Înștiințat în vis, s-a 

dus în părțile Galileii și a venit să locuiască în cetatea numită 

Nazaret, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeți: „Se 

va chema Nazarinean”». 

 

 

„Rahela își plânge copiii și nu vrea să fie mângâiată, 

pentru că nu mai sunt.” Am auzit acest citat de foarte 

multe ori, dar ce înseamnă el? Cine e „Rahela” din 

zilele noastre și cine sunt copiii pe care îi plânge? Sigur, prima 

dată ne pot veni în minte bebelușii avortați și mamele care, mai 
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devreme sau mai târziu, ajung să regrete și să își plângă copiii 

care acum nu mai sunt. Ne confruntăm cu o adevărată problemă 

în ceea ce privește definiția vieții. Ea are demnitate și prioritate 

doar de la un anumit moment, stabilit în funcție de niște capricii 

umane. Rahela însă poate fi și Biserica, iar copiii, persoanele care 

se îndepărtează de ea. În momentul în care lăsăm păcatul să intre 

în viețile noastre, are loc o moarte spirituală. Prin păcat, noi 

alegem în mod conștient să ne rupem de ceea ce dădea sens vieții 

noastre. Biserica nu ne va respinge niciodată, ne va aștepta mereu 

cu brațele deschise. Biserica va plânge și se va bucura pentru noi. 

Fie ca în această perioadă, și de altfel în fiecare zi, să medităm la 

importanța vieții, atât asupra dimensiunii ei trupești, cât și a celei 

spirituale. Să nu uităm că demnitatea noastră începe de când 

suntem concepuți și că ea vine de la Dumnezeu. Nu poate fi 

câștigată și nu poate fi luată. Este un dar pe care îl primim și de 

care trebuie să avem grijă. Doamne, ajută-ne să ne trăim viața, 

fiind mereu conștienți de cât de valoroși suntem fiecare și fie ca 

prin acțiunile noastre să nu îi desconsiderăm pe ceilalți, ci să îi 

tratăm ca pe frații noștri. 

 

 

„Doamne, ascultă rugăciunea mea, pleacă-ți urechea la 

cererea mea, răspunde-mi în adevărul și în dreptatea ta! 

Și să nu intri la judecată cu slujitorul tău, 

căci nici unul dintre cei vii  

nu va fi îndreptățit înaintea ta.” 

(Psalmul 143, 1-2) 

 

 

Astăzi mă hotărăsc să mă rog pentru sufletele copiilor 

avortați.  

R 
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Vineri, 27 decembrie 
 

A III-a zi de Crăciun – Sf. Ștefan 

 

Matei 21, 33-42 

 

  

«Ascultați o altă parabolă: Era odată un proprietar care a 

plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc 

și a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor 

viticultori și a plecat în călătorie. Când s-a apropiat timpul 

culesului, i-a trimis pe servitorii săi la viticultori ca să primească 

roadele sale. Dar viticultorii, prinzându-i, pe unul l-au bătut, pe 

altul l-au ucis cu pietre. A trimis din nou alți servitori, mai 

numeroși decât primii, dar le-au făcut la fel. În cele din urmă l-a 

trimis pe fiul său la ei zicându-și: «Pe fiul meu îl vor respecta». 

Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei: «Acesta 

este moștenitorul. Haideți să-l ucidem ca să avem moștenirea 

lui». Prinzându-l, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Așadar, 

când va veni stăpânul viei, ce le va face acelor viticultori?” I-au 

zis: „Pe acei nemernici îi va ucide fără milă, iar via o va da în 

arendă altor viticultori, care îi vor da roadele la timpul cuvenit”. 

Isus le-a zis: „N-ați citit niciodată în Scripturi: Piatra pe care au 

aruncat-o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară; 

Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri!”». 

 

 

Cât de surdă poate fi conștiința unui om? Putem 

observa în evanghelia de astăzi. Parabola din 

evanghelia de azi înfățișează pe poporul Israel care, de-

a lungul timpului, a gonit și a ucis profeții Vechiului Testament 

trimiși de Dumnezeu să ceară rod: faptele lor bune, inimile lor 

curate. La urmă, Însuși Fiul lui Dumnezeu, Moștenitorul, se 

întrupează ca să ceară ce e al Lui de drept. Dar oamenii Îl ucid cu 

cruzime. Pentru aceasta, Dumnezeu condamnă la moarte foștii 

lucrători și trimite în schimb pe preoți, care să aducă roade la 

timpul potrivit. 

C 

M 



89 

Cum rămâne cu noi? Știm oare că sufletul nostru aparține 

numai Lui Dumnezeu și că doar în El își găsește odihna? În zadar 

vom încerca să păstrăm sufletul nostru, viața noastră pentru noi, 

căci, după cum spune Isus, „Cine ține la viață o va pierde, iar 

cine își pierde viața pentru Mine o va regăsi.”(Mt 10, 39) Ce 

înseamnă să ne pierdem viața pentru Isus? Să o oferim cu totul 

Lui, să căutăm mereu voia Lui. Înseamnă, în primul rând, să 

renunțăm la egoismul nostru și să ascultăm vocea Lui, care ne 

vorbește în conștiință, dar și prin preoți. 

Cum rămâne cu preoții noștri? Suntem conștienți de 

misiunea lor dificilă? Îi ascultăm? Ne rugăm pentru ei? Sau îi 

lăsăm să ajungă și ei „slujitori netrebnici"? 

 

 

„Doamne, grăbește-te ca să-mi răspunzi, 

că se sfârșește spiritul meu.  

Nu-ți ascunde fața de la mine, 

ca să nu mă asemăn cu cei ce se coboară în groapă.” 

(Psalmul 143, 7) 

 

 

Astăzi îmi propun să cer de la Spiritul Sfânt lumină 

pentru a-i ajuta pe cei de lângă mine să crească în 

credință. 

R 

A 
Acela dintre noi care nu mai este tânăr are nevoie de 
ocazii pentru a avea aproape glasul și stimularea lor, și 
„apropierea creează condițiile pentru ca Biserica să fie 
spațiu de dialog și mărturie de fraternitate care 
fascinează”. Avem nevoie să creăm mai multe spații 
unde să răsune glasul tinerilor: „Ascultarea face posibil 
un schimb de daruri, într-un context de empatie. […] În 
același timp, pune condițiile pentru ca o vestire a 
evangheliei să ajungă într-adevăr la inimă, în mod 
incisiv și rodnic”. 
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Sâmbătă, 28 decembrie 

 

Matei 12, 15-21 

 

  

«Dar Isus, știind aceasta, a plecat de acolo. Mulți l-au 

urmat, iar el i-a vindecat pe toți și le poruncea să nu-l facă 

cunoscut, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin 

profetul Isaia: Iată servitorul meu pe care l-am ales iubitul meu, 

în care sufletul meu își află bucuria! Voi pune Spiritul meu peste 

el și el va vesti popoarelor dreptatea. Nu se va certa, nici nu va 

striga și nici nu va auzi cineva glasul lui prin piețe. Trestia frântă 

nu o va strivi, iar fitilul care fumegă nu-l va stinge până ce nu va 

duce dreptatea la victorie, iar popoarele își vor pune speranța în 

numele lui». 

 
 

Isus știa că încă de la începutul misiunii Sale fariseii și 

cărturarii îi doreau moartea. A avut grijă, însă, să nu le 

dea momentul potrivit înainte de vreme, deoarece 

misiunea Lui nu se încheiase încă. El, „servitorul cel iubit" de 

Tatăl, asupra căruia sălășluiește Spiritul lui Dumnezeu, este cel 

care vestește popoarelor dreptatea. Dar nu orice dreptate, ci 

dreptatea care vine de la Dumnezeu, care nu se poate naște decât 

din iubire. Această dreptate a adus-o El la victorie, victoria de pe 

Cruce, unde Dragostea a triumfat. Trestia frântă, fitilul ce fumegă 

ar putea face referire la învățăturile Vechiului Testament, care au 

fost înlocuite odată cu Cristos, prin  moartea și învierea Sa. Gata 

cu „ochi pentru ochi și dinte pentru dinte”, acum toate sunt noi în 

victoria lui Cristos, iar dreptatea Lui presupune să iubim și pe 

dușmani. 

Isus nu se ceartă, nu-și face reclamă la învățătura Lui, căci 

faptele Lui, dragostea Lui față de oameni, ascultarea față de Tatăl 

vorbesc de la sine. Faptele noastre vorbesc oare despre Cel în care 

ne-am pus speranța? Se aseamănă dragostea noastră față de frați 

cu a Aceluia care a învins moartea? Să nu uităm că nimic nu e mai 
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prețios și mai puternic decât dragostea: dragostea față de 

Dumnezeu și tot ce a creat, dragostea de frați, dragostea de cei 

care ne-au greșit într-un fel sau altul. 

 

 

„Fă să aud dis-de-dimineață îndurarea ta, 

căci în tine mi-am pus încrederea! 

Fă-mă să cunosc calea pe care voi merge, 

căci sufletul meu spre tine îl înalț!” 

(Psalmul 143, 8) 

 

 

Astăzi îmi propun să mă apropii mai mult de 

Dumnezeu, citind câteva versete din Sfânta Scriptură. 

 

 

R 

A 

„Dacă pentru mulți tineri Dumnezeu, religia și Biserica 
par cuvinte goale, ei sunt sensibili la figura lui Isus, 
când este prezentată în mod atrăgător și eficace”. 
Pentru aceasta este nevoie ca Biserica să nu fie prea 
mult concentrată asupra sieși, ci să-l reflecte mai ales 
pe Isus Cristos. Asta presupune să recunoască în mod 
umil că unele lucruri concrete trebuie să se schimbe, și 
în acest scop are nevoie să primească și viziunea și 
chiar și criticile tinerilor. 
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Duminică, 29 decembrie 

 

Matei 2, 13-23 

 

  

«După ce au plecat ei, iată că îngerul Domnului i-a apărut 

în vis lui Iosif și i-a zis: „Scoală-te, ia copilul și pe mama 

lui, fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune, 

pentru că Irod are de gând să caute copilul ca să-l ucidă”. 

Sculându-se, a luat copilul și pe mama lui, în timpul nopții, și a 

plecat în Egipt. A rămas acolo până la moartea lui Irod, ca să se 

împlinească ceea ce a fost spus de Domnul prin profetul care 

zice: Din Egipt l-am chemat pe fiul meu. Atunci Irod, văzând că 

a fost înșelat de magi, s-a înfuriat și a trimis să fie uciși, în 

Betleem și în toate împrejurimile sale, toți copiii de la doi ani în 

jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit 

ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia: Un țipăt s-a auzit în 

Rama. Plângere și tânguire mare. Rahela își plânge copiii și nu 

vrea să fie mângâiată, pentru că nu mai sunt. După ce a murit 

Irod, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif, în Egipt, 

și i-a spus: „Scoală-te, ia copilul și pe mama lui și mergi în țara 

lui Israel, pentru că au murit cei care căutau să ia viața 

copilului”. El s-a sculat, a luat copilul și pe mama lui și a intrat 

în țara lui Israel. Auzind că Arhelau domnea în Iudeea în locul 

tatălui său, Irod, s-a temut să meargă acolo. Înștiințat în vis, s-a 

dus în părțile Galileii și a venit să locuiască în cetatea numită 

Nazaret, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeți: „Se 

va chema Nazarinean”». 

 

 

În urmă cu mult, mult timp, poporul Israel, pe când era 

doar o familie mare, s-a mutat în Egipt pentru că viața 

îi era pusă în pericol, din cauza foamei. După ce acesta 

a devenit un popor mare și a fost supus la multe greutăți de către 

egipteni, Israel a fost chemat de Dumnezeu să iasă din Egipt și să 

se îndrepte spre un alt pământ, care le fusese destinat lor. În Noul 

Testament, Familia Sfântă reface acest traseu, atunci când viața 
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Pruncului este pusă în pericol, apoi se întoarce la pământul ei, la 

poporul ei. 

Episodul de astăzi scoate în evidență două atitudini 

complet opuse. Avem, pe de o parte, pe Irod, care este rege și deși 

are atâta putere, el se teme. Se simte amenințat de Prunc, care este 

atât de mic și de neputincios, și în această teamă face un gest 

disperat și extrem de crud, crezând că astfel își va susține 

supremația ca rege, iar Pruncul nu îi va lua locul. Pe de altă parte, 

avem înaintea ochilor Familia Sfântă, neajutorată, amenințată de 

soarta crudă ce îi aștepta odată cu sosirea soldaților lui Irod, dar 

care alege să creadă, să spere în Dumnezeu. Acesta îi conduce pe 

o cale necunoscută de ei, periculoasă (Egiptul nu era un loc sigur), 

dar ei își pun întreaga încredere în El și ajung cu bine înapoi acasă, 

în frumosul Nazaret. Căreia dintre cele două atitudini ne 

asemănăm mai des? 

Este interesant și modul pe care îl alege Dumnezeu să 

comunice cu ei: visul. Pe cât ar părea de absurd, multe lucruri au 

fost revelate de Dumnezeu, chiar oamenilor de știință, în vis, cum 

ar fi tabelul periodic sau formula benzenului. Căile Domnului 

sunt nebănuite, la fel ca modurile prin care acesta ni le comunică. 

Important este să ascultăm glasul Lui și să nu ne fie frică să-L 

urmăm. 

 

  

„Eliberează-mă de dușmanii mei, Doamne, 

căci la tine îmi aflu adăpost! 

Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu.  

Spiritul tău cel bun mă va călăuzi către pământul drept.” 

(Psalmul 143, 9-10) 

 

 

 

Astăzi îmi propun să mă rog pentru toți copiii orfani 

sau abandonați. 
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Luni, 30 decembrie 
 

Luca 13, 10-17 

 

  

«Într-o zi de sâmbătă, învăța în sinagogă. Era acolo o 

femeie in firmă de optsprezece ani: era adusă de spate și 

nu putea deloc să se îndrepte. Văzând-o, Isus a chemat-o 

și i-a zis: „Femeie, ești eliberată de neputința ta”. Apoi și-a pus 

mâinile asupra ei, iar ea s-a ridicat îndată și-l preamărea pe 

Dumnezeu. Dar conducătorul sinagogii, revoltat că Isus 

vindecase sâmbăta, a spus mulțimii: „Șase zile sunt în care 

trebuie să se lucreze; în acestea veniți deci să fiți vindecați, nu în 

zi de sâmbătă!” Atunci, Domnul i-a răspuns: „Ipocriților! Nu-și 

dezleagă fiecare dintre voi boul și măgarul de la iesle și-l duce la 

adăpat în zi de sâmbătă? Și această fiică a lui Abraham, care era 

legată de Satana de optsprezece ani, nu trebuia să fie dezlegată 

în zi de sâmbătă?” Pe când zicea aceste cuvinte, toți adversarii 

lui au fost rușinați, iar tot poporul se bucura de toate faptele 

mărețe care erau făcute de el.». 

 

 

Câtă suferință trebuie să fi îndurat biata femeie? Timp 

de optsprezece ani să nu poți privi la cer, să nu-i poți 

privi în față pe cei din jur, să nu mai vorbim de toată 

batjocura și privirile răutăcioase ce i-au fost aruncate. Cu 

siguranță avea toate motivele să se simtă părăsită de Dumnezeu 

și de toți și astfel și-a pierdut speranța. Ea nu îi cere lui Isus să o 

vindece. El este Cel ce de bună voie se îndreaptă spre ea și îi 

curmă suferința, atât cea trupească, cât și cea sufletească. 

Care este atitudinea mai marelui sinagogii? El se simte 

ofensat că cineva nu a respectat ziua de sâmbătă. El are o viziune 

foarte îngustă, nu știe empatiza, nu a fost capabil să simtă, câtuși 

de puțin, suferința, nevoia acestei femei de a fi vindecată. Mai 

marii noștri în politică, administrație, învățământ ș.a.m.d., dar 

chiar și noi, avem de multe ori această atitudine. Nu suntem 

capabili să deosebim lucrurile esențiale de cele mai puțin 
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esențiale, uităm că toate au fost create pentru om și pentru 

fericirea lui. Bineînțeles că și suferința are un rol esențial în viața 

omului, bineînțeles că legea Domnului trebuie respectată, dar să 

nu uităm că legea cea mai importantă este iubirea, că Dumnezeu 

ne iubește și ne vrea binele la toți și, mai mult decât atât, atunci 

când iubești, nu poți greși, pentru că nu cauți voia ta, interesele 

tale egoiste. Să ne amintim deci în fiecare împrejurare că cel mai 

important e să iubim. 

 

 

„De dragul numelui tău, Doamne, îmi vei da viață. 

În dreptatea ta, vei scoate sufletul meu din strâmtorare!” 

(Psalmul 143, 11) 

 

 

Astăzi îmi propun să fac un gest de caritate față de o 

persoană bolnavă. 

R 
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La Sinod s-a recunoscut că „un număr consistent de 
tineri, din cele mai diferite motive, nu cer nimic Bisericii 
pentru că n-o consideră semnificativă pentru existența 
lor. Ba chiar unii cer în mod expres să fie lăsați în pace, 
pentru că simt prezența sa ca deranjantă și chiar 
iritantă. Această cerere nu se naște adesea dintr-un 
dispreț necritic și impulsiv, ci își înfige rădăcinile și în 
motive serioase și respectabile: scandalurile sexuale și 
economice; nepregătirea slujitorilor hirotoniți care nu 
știu să intercepteze în mod adecvat sensibilitatea 
tinerilor; grija scăzută în pregătirea omiliei și în 
prezentarea cuvântului lui Dumnezeu; rolul pasiv 
încredințat tinerilor în cadrul comunității creștine; 
truda Bisericii de a da cont de pozițiile sale doctrinare 
și etice în fața societății contemporane”. 
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Marţi, 31 decembrie 

 
Luca 7, 36-50 

 

  

«Unul dintre farisei l-a invitat să mănânce la el. A intrat în 

casa fariseului și s-a așezat la masă. Și iată, era în cetate 

o femeie păcătoasă. Aflând că el era în casa fariseului, a 

adus un vas din alabastru plin cu miresme. Plângând, stătea în 

spate, la picioarele lui. A început să-i ude picioarele cu lacrimi, 

le ștergea cu părul capului ei, îi săruta picioarele și le ungea cu 

miresme. Văzând aceasta, fariseul care îl chemase își spunea în 

sine: „Dacă acesta ar fi fost profet, ar fi știut cine și ce fel de 

femeie este aceasta care îl atinge, căci este o păcătoasă”. 

Răspunzând, Isus i-a zis: „Simon, am să-ți spun ceva”. Iar el a 

zis: „Spune, învățătorule!” „Un creditor avea doi debitori. Unul 

îi datora cinci sute de dinari, iar celălalt cincizeci. Deoarece nu-

i puteau restitui, i-a iertat pe amândoi. Deci, care dintre ei îl va 

iubi mai mult?” Simon i-a răspuns: „Cred că cel căruia i s-a 

iertat mai mult”. El i-a zis: „Ai judecat corect”. Atunci, 

întorcându-se către femeie, i-a spus lui Simon: „Vezi femeia 

aceasta? Am intrat în casa ta și tu nu mi-ai turnat apă pe 

picioare; ea, însă, mi-a udat picioarele cu lacrimi și mi le-a șters 

cu părul ei. Sărut nu mi-ai dat; ea, însă, de când a intrat, nu a 

încetat să-mi sărute picioarele. Tu nu mi-ai uns capul cu 

untdelemn, ea însă mi-a uns picioarele cu miresme. De aceea îți 

spun: i s-au iertat păcatele ei cele multe, pentru că a iubit mult; 

însă cui i se iartă puțin, iubește puțin”. Apoi a spus către ea: 

„Păcatele ți-au fost iertate”. Cei care erau cu el la masă au 

început să spună: „Cine este acesta care iartă și păcatele?” Însă 

el a zis femeii: „Credința ta te-a mântuit; mergi în pace!”». 

   

Cum este Dumnezeu? Cele două personaje pe care le 

întâlnim azi scot în evidență două din trăsăturile Lui. 

Simon, fariseul, gândește că dacă Isus ar fi fost omul 

lui Dumnezeu, el ar fi știut cât de păcătoasă e acea femeie. Isus e 
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mai mult decât un profet, El e însuși Fiul lui Dumnezeu, făcut om. 

Prin urmare, la fel ca Dumnezeu-Tatăl, El cunoștea tot trecutul 

femeii respective, mai mult decât cunoștea fariseul, ceilalți 

oameni, mai mult decât însăși femeia. Dumnezeu cunoaște tot și 

toate despre tot ce facem, gândim, intenționăm, în fața Lui nu 

avem cum să ne ascundem, pentru că El ne vede exact așa cum 

suntem.  

A doua trăsătură care iese în evidență datorită femeii este 

iubirea milostivă infinită a lui Dumnezeu. El, deși știe absolut 

totul despre noi, până și cele mai mizere colțuri ale inimii noastre, 

alege să ne ierte. Când întâlnește un om căruia îi pare rău cu 

adevărat de păcatele lui și dorește să-și schimbe viața, Dumnezeu 

acționează asemenea creditorului din evanghelie: iartă, șterge 

oricât de mult, întrucât și dragostea Lui, ca și cunoașterea, nu are 

margini. Reiese din scurta parabolă spusă de Isus că dacă ți se 

iartă puțin, iubești puțin, iar dacă ți se iartă mult, iubești mai mult. 

Ar trebui atunci să greșim mai mult, mai des, pentru a crește 

dragostea noastră față de Dumnezeu? Cu siguranță că nu. Sfinții, 

mulți dintre ei, au fost la început cei mai mari păcătoși, alții au 

ales să-L iubească pe Dumnezeu încă de la începutul vieții lor, 

dar milostivirea lui Dumnezeu s-a manifestat cu putere în viețile 

tuturor. Să ne deschidem inimile, să ne recunoaștem păcatele 

pentru ca milostivirea Lui să se manifeste și în viața noastră. 

 

 

„O Dumnezeule, regele meu, vreau să te preamăresc 

și să binecuvântez numele tău  

în veac și în veacul veacului! 

Te voi binecuvânta în toate zilele și voi lăuda numele tău 

în veac și în veacul veacului.” 

(Psalmul 145, 1-2) 

 

Astăzi voi cere iertare Domnului pentru păcatele mele 

și-mi voi mărturisi păcatele în sacramentul spovezii 

pentru a intra cu sufletul curat în noul an. 
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