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CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI 

 
(23-11-2008) 

 
[ Adorație euharistică – adulți ] 

 
 

”Am venit să-l adorăm!” 
 

G = ghidul   S = singur (solo)   
 L = lector    T = toţi 

 
Veniţi toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă!  

 
 
Cântec: Ţie, Isuse, Rege blând... (toate strofele – în picioare) 
 
G. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.  T. Amin 
 
G.  Celebrăm duminica solemnităţii lui Cristos, Regele universului. Această ultimă 
duminică din anul liturgic ne face să contemplăm domnia lui Cristos, mort şi înviat, 
Mielul-Păstor al singurei Turme a lui Dumnezeu, care domneşte peste toate. Suntem 
invitaţi să privim la Domnul, care în dăruirea totală a vieţii sale exprimă iubirea sa 
nemărginită faţă de orice om. Crucea lui Cristos şi Evanghelia sa sunt singurul 
stindard în jurul căruia se adună popoarele sub semnul iubirii. Cu bucurie, 
încredinţăm lui drumul nostru, aşteptând judecata, care va fi conform iubirii pe care 
am trăit-o în relaţia noastră cu ceilalţi şi nu după cantitatea faptelor împlinite.  
 
G. Toate alegerile pe care le face orice om în viaţă pentru şi împotriva împărăţiei lui 
Dumnezeu, adică pentru sau împotriva iubirii lui Dumnezeu şi a fraţilor, dobândesc 
valoare veşnică atunci când Fiul lui Dumnezeu va veni să judece lumea.  
 
S. Va şedea pe tronul gloriei sale şi îi va despărţi pe unii de alţii. 
 
1L. Să ascultăm cuvântul Domnului din evanghelia după sfântul Matei (Mt 25,31-46).  
 
În acel timp a spus Isus ucenicilor săi: Când va veni Fiul Omului în gloria lui, 
împreună cu toţi îngerii, atunci se va aşeza pe tronul său de mărire. Şi se vor aduna 
înaintea lui toate naţiunile, iar el îi va despărţi pe unii de alţii, aşa cum păstorul 
desparte oile de capre: va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga. Atunci 
regele va spune celor de la dreapta sa: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui meu, moşteniţi 
împărăţia care a fost pregătită pentru voi de la crearea lumii, căci am fost flămând şi 
mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi mi-aţi dat să beau, am fost străin şi m-aţi 
primit, gol şi m-aţi îmbrăcat, bolnav şi m-aţi vizitat, am fost în închisoare şi aţi venit la 
mine”. Atunci îi vor răspunde cei drepţi: „Doamne, când te-am văzut flămând şi te-am 
hrănit, sau însetat şi ţi-am dat să bei? Când te-am văzut străin şi te-am primit, sau 
gol şi te-am îmbrăcat? Când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la 
tine?” Iar regele le va spune: „Adevăr vă spun: tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei 
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cei mai mici, mie mi-aţi făcut”. Atunci va spune celor de la stânga: „Plecaţi de la mine, 
blestemaţilor, în focul cel veşnic pregătit pentru diavol şi îngerii lui! Căci am fost 
flămând şi nu mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi nu mi-aţi dat să beau, am fost 
străin şi nu m-aţi primit, gol şi nu m-aţi îmbrăcat, bolnav şi în închisoare şi nu m-aţi 
vizitat”. Atunci ei îi vor răspunde: „Doamne, când te-am văzut flămând, sau însetat, 
sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?” Iar el le va 
răspunde: „Adevăr vă spun: tot ce nu aţi făcut unuia dintre aceştia, mai mici, mie nu 
mi-aţi făcut”. Şi vor merge aceştia în chinul veşnic, iar cei drepţi în viaţa cea veşnică”.
   
         Cuvântul Domnului.  
 
[moment de tăcere pentru a lăsa cuvântul să lucreze] 
 
S. Doamne, am înţeles din Cuvântul tău pătrunzător şi adevărat, pe care ni l-ai dat 
astăzi, că esenţialul vieţii nu este a te mărturisi cu cuvintele, dar a practica iubirea 
concretă faţă de cei săraci şi faţă de cei pe care viaţa nu i-a favorizat. 
Aceasta înseamnă a face voinţa Tatălui tău, a trăi din tine.  
Aceasta o pot face şi cei care poate nu te cunosc bine. 
Doamne, Isuse, tu te identifici cu cei persecutaţi, cu săracii, cu cei slabi.  
Tu ne-ai dat un exemplu clar de viaţă,  
pe care l-ai cuprins în Evanghelie, în special în fericirile din Predica de pe Munte.  
Semnul că a venit Împărăţia ta se află în faptul că în tine iubirea cocretă a lui 
Dumnezeu ajunge la cei săraci, la marginalizaţi, nu din cauza meritelor lor,  
ci pentru condiţia lor de excluşi, de oprimaţi,  
pentru că tu eşti Dumnezeu şi pentru că aceştia, care sunt consideraţi cei din urmă, 
sunt primii tăi fraţi şi fiii Tatălui tău.  
Ajută-ne, Doamne, să înţelegem că a neglija această iubire concretă faţă de săraci, 
străini, prizonieri,  
faţă de cei goi sau cărora le este foame,  
înseamnă a nu trăi după credinţa în Împărăţia ta şi de a ieşi din logica sa.  
A nu avea Iubire înseamnă a te renega pe tine,  
pentru că cei săraci sunt fraţii tăi şi sunt tocmai din cauza sărăciei lor.  
Fă-ne să înţelegem până în adânc faptul că ei sunt locul privilegiat al prezenţei tale şi 
a Tatălui tău ceresc.  
 
Toți: 
 
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,  
care ai voit să înnoieşti toate în Cristos, Fiul tău, Regele Universului,  
fă ca toată creatura, eliberată de sclavia păcatului,  
să te slujească şi să te laude fără încetare.  
Crează în noi, Doamne, tăcere pentru a asculta glasul tău,  
pătrunde inimile noastre cu sabia Cuvântului tău,  
pentru ca în lumina înţelepciunii tale,  
să putem evalua realităţile pământeşti şi veşnice,  
şi să devenim liberi şi săraci pentru împărăţia ta,  
mărturisind lumii că tu eşti viu în mijlocul nostru  
ca izvor de fraternitate, de dreptate şi de pace. Amin.  
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[adorație în tăcere5] 
 
G. Când Isus a început viaţa publică s-a prezentat cu o expresie revoluţionară şi 
hotărâtă: “Timpul s-a împlinit şi Împărăţia lui Dumnezeu este aici: convertiţi-vă şi 
credeţi în evanghelie” (Mc 1,15). Ce este această împărăţie a lui Dumnezeu?  Ce 
vrea să facă Dumnezeu între oameni? Ce trebuie schimbat şi învins? Şi cum, când, 
şi cine avea să instaureze Împărăţia sa? 
 
L2. Voind într-o zi să fixeze într-un flash starea de suflet a lui Isus cu privire la 
ministerul său, evanghelistul Matei a scris: 
 
S.  "Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele, căci erau istovite şi părăsite, ca nişte oi 
care nu au păstor” (Mt 9,36). 
  
L3. Isus este întruparea în istorie a grijii şi inimii lui Dumnezeu, care, văzând poporul 
său risipit şi distrus, ia hotărârea curajoază de a interveni în mod personal:  
 
S.  "Iată, eu însumi voi căuta oile mele şi voi avea grijă de ele.  
Le voi aduna din toate părţile,  
acolo unde erau împrăştiate în zilele pline de nori şi ceaţă.  
Eu voi conduce oile mele la păşune şi le voi face să se odihnească.  
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu.  
Voi merge în căutarea oii pierdute  
şi o voi conduce din nou la staul pe ce rătăcită;  
o voi pansa pe cea rănită şi o voi îngriji pe cea bolnavă,  
voi avea grijă de cea grasă şi puternică; le voi paşte cu dreptate!”  

(Ez 34,11-12.15-16). 
 
L1. Isus este “bunul păstor, care îşi dă viaţa pentru oile sale” (In 10,15) şi care “dacă 
are o sută de oi şi din ele pierde una, le lasă pe cele nouăzeci şi nouă şi se întoarce 
să o caute pe cea pierdută” (Lc 15,4).  Imaginea păstorului indică un stil; dar faptele 
lui Isus vorbesc despre întreg conţinutul Împărăţiei: marea bătălie împotriva a ceea 
ce oprimă omul. El îi vindecă pe cei bolnavi, îi iartă pe păcătoşi, îi învie pe morţi, îi 
judecă aspru pe cei aroganţi, îl învinge pe Satana... şi la sfârşit, cu învierea sa, 
învinge şi stăpâna acestei lumi care este moartea. Cristos este primul care învinge, 
nu ca singurul, dar ca cel dintâi dintre alţi fraţi. 
 
Cântec: Isuse, Rege veşnic  
 
S.  "Cristos a înviat din morţi, fiind începutul învierii celor adormiţi. Căci de vreme ce 
printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine şi învierea din morţi. Şi după cum 
toţi mor în Adam, la fel, în Cristos, toţi vor fi readuşi la viaţă" (1Cor 15,20-22). 
 
L2. Lupta sa împotriva oricărei nedreptăţi şi abuz de putere, împtroiva oricărei 
nepăsări faţă de om şi faţă de Dumnezeu, exprimă sprijinul lui Dumnezeu pentru 
orice cauză de eliberare şi de înălţare a omului. Victoria sa, în cruce şi în înviere, 
descoperă pe deplin cât de mult s-a angajat Dumnezeu pentru noi şi cum a răsturnat 
soarta oamenilor şi istoria. Împărăţia, semănată în istorie, creşte o dată cu ritmul 
libertăţilor noastre umane pentru că Dumnezeu vrea acceptare şi colaborare. Numai 
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la sfârşit va atinge împlinirea sa în deplina şi exclusiva domnie a lui Dumnezeu, 
atunci când “Dumnezeu va fi totul în toţi”. Cristos a fost începutul; apoi vine timpul 
unei lungi bătălii conduse de el ca Domnul înviat şi viu. La sfârşit – după ce va fi 
învins pe toţi duşmanii omului şi ai lui Dumnezeu – Împărăţia se va descoperi ca 
realitate învingătoare, unică şi definitivă. Scrie sfântul Paul: 
 
S. "Dar fiecare la rândul lui: cel dintâi Cristos, după aceea cei care sunt ai lui Cristos, 
la venirea lui, apoi va fi sfârşitul, când el va încredinţa Împărăţia lui Dumnezeu Tatăl, 
după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi putere. Căci el trebuie să 
domnească până când va pune toţi duşmanii sub picioarele lui” (1Cor 15,23-25). 
 
L3. Aceşti duşmani sunt duşmanii omului. “Ultimul duşman care va fi nimicit este 
moartea” (1Cor 15,26).  
 
S. Domnul este adevăratul păstor al poporului său. El are grijă în fiecare zi de turma 
sa pe care o conduce cu gesturile sale de iubire divină. Domnul e păstorul meu, nu 
voi duce lipsă de nimic. 
 
[pauză de tăcere pentru interiorizare...] 
 
Toţi (cântă): Domnul e păstorul meu, 
  Domnul e păstorul meu, 
  Domnul mă iubeşte, nimic nu-mi lipseşte, 
  Domnul e păstorul meu. 
Solo:   
 
1. El mă paşte pe păşuni verzi, 
    Mă conduce la ape de odihnă, 
    Îmi înviorează sufletu. R.   
 
2. Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său; 
    Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, 
     nu mă tem de nici un rău, 
    Căci tu eşti cu mine, toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R. 
 
3. Tu pregăteşti masă pentru mine în faţa duşmanilor mei, 
    Îmi ungi capul cu untdelemn, 
    Şi paharul meu e plin de se revarsă. R.  
 
4. Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele. 
    Şi voi locui în casa Domnului 
    Până la sfârşitul zilelor mele. R. 
 
L1. Într-o zi, se va arăta ceea ce astăzi este acoperit. Acel palat de minciuni, de false 
valori, de manipulări care distrag omul de la adevăr şi de la bine, va fi dărâmat. 
 
S. Va apare “Fiul omului în gloria sa cu toţi îngerii săi”, ca Judecător suprem şi 
nepărtinitor pentru fiecare om. “Şi vor fi adunate înaintea lui toate popoarele, şi el îi 
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va despărţi pe unii de alţii, aşa cum păstorul desparte oile de capre, şi va pune oile la 
dreapta sa iar caprele la stânga sa”. 
 
L2. Atunci se va arăta că nu este ceva indiferent să faci binele sau răul; că nu este 
subiectiv, instinctiv, capriciu să gestionezi propria viaţă şi istoria; că a fost o mare 
înşelare încrederea în moda timpului, în reclamă, în vrăjitorii care îndemnau la 
permisivism, la neangajare, la viclenie....! Va fi o surpriză pentru toţi. 
 
S. Cei de la stânga vor spune: Doamne, când am...? Când am spus noi vreodată că 
nu credem în Dumnezeu? Când am făcut noi vreodată răul? De ucis nu am ucis, de 
furat nu am furat... şi apoi... munca e muncă. Nu era din răutate, dar pentru că nu am 
avut timp nu am mers la biserică; şi în rest... nu fac atâţia aşa? Eu nu am trăit diferit 
de ceilalţi de o vârstă cu mine! 
 
G. Dar Regele le va răspunde:  
 
L3. “Mi-a fost foame şi nu mi-ai dat să mănânc, îmi era sete şi nu mi-ai dat să beau, 
eram străin şi nu m-ai primit, gol şi nu m-ai îmbrăcat, bolnav şi nu ai venit să mă 
vizitezi, închis şi nu ai venit la mine”. 
 
G. Aflăm de aici că judecata nu este numai despre răul făcut, dar despre binele pe 
care n-am voit să-l facem, despre omisiuni, despre iresponsabilităţi, despre lene, 
despre compromisuri, despre anonimatul comod şi neangajant, etc. În sfârşit, despre 
a nu fi maturi ca fii ai lui Dumnezeu, “după chipul său”, care este Iubire! 
Şi cei drepţi vor spune:  
 
S. Doamne, când am...? N-am făcut nimic special. Am ajutat – fără să aşteptăm 
răsplată, fără interes, fără să aşteptăm nimic – am ajutat pe cineva care ni se părea 
că are nevoie de un ajutor, aşa cum se face între rude, cu inimă şi în mod gratuit, 
fără pretenţia că am făcut mai mult decât atât! 
 
G. Regele le va spune:  
 
L1. Adevăr vă spun: de fiecare dată când aţi făcut aceste lucruri unuia singur din 
aceşti fraţi ai mei mai mici, mie mi-aţi făcut.  
 
G. Isus vorbea despre Bunul samaritean, şi la sfârşit a spus:  
 
S. “Mergi şi fă şi tu la fel” (Lc 10,37).  
 
“A doua poruncă este asemenea celei dintâi: să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi!” (Mt 22,39) 
 
G. Pentru aceştia, la sfârşit, iată recompensa promisă şi sperată:  
 
S. Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, primiţi ca moştenire Împărăţia pregătită pentru 
voi de la începtul lumii”. 
Pentru că aţi făcut aşa cum am făcut eu, 
care am iubit oamenii până la a muri pentru ei; 
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voi aţi purtat înainte Împărăţia lui Dumnezeu, 
care este mântuire şi viaţă pentru toţi. 
Fiţi binecuvântaţi, fiţi fericiţi! 
 
G. Iar ceilalţi vor merge în chinul veşnic. Lor le va spune: 
 
S. “Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, pregătit pentru diavol şi 
pentru îngerii săi!” 
 
G. Blestemat să fii, i-a spus Dumnezeu şarpelui care l-a dus pe om la moarte. 
Blestemat să fii, i-a spus Dumnezeu lui Cain care l-a ucis pe fratele său. Blestemat 
să fii, va spune Isus, celor care dispreţuieşte pe unul dintre fraţii săi mai mici. Şi 
acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, pe care le spune atunci când este atins omul, 
creatura sa, fiul său. 
 
S. Doamne, de atâtea ori te-am întrebat:  
De ce nu faci nimic pentru cei care mor de foame?  
De ce nu faci nimic pentru cei care sunt bolnavi? 
De ce nu faci nimic pentru cei care nu cunosc iubirea? 
De ce nu faci nimic pentru cei care suferă nedreptăţi? 
De ce nu faci nimic pentru victimele războiului? 
De ce nu faci nimic pentru cei care nu te cunosc? 
Eu nu înţeleg, Doamne! Atunci tu mi-ai răspuns:  
“Eu am făcut atâtea! Eu am făcut tot ceea ce puteam să fac: te-am făcut pe tine! 
 
[pauză de tăcere pentru interiorizare] 
 
Toţi:  
 
Acum înţelegem, Doamne.  
Noi putem să potolim foamea celui înfometat.  
Noi putem să-i vizităm pe cei bolnavi.  
Noi putem să-i iubim pe cei care nu sunt iubiţi.  
Noi putem să combatem nedreptăţile.  
Noi putem să făurim pacea.  
Noi putem să facem ca lumea să te cunoască.  
Acum te ascultăm, Doamne. 
De fiecare dată când întâlnim durerea, tu ne întrebi: 
De ce nu faci nimic? 
Ajută-ne, Doamne, să fim mâinile tale. 
 
Cântec: Isuse, tu ne-ai chemat (sau Tu eşti viaţa noastră)  
 
RUGĂCIUNI SPONTANE... 
  
G. Să ne rugăm lui Cristos, Regele, care este mai înainte de toate şi prin care 
dăinuie toate. Să-i spunem împreună:  
  
 R. Vie Impărăţia ta, Doamne!  



Cristos, Regele Universului – adorație pentru adulți (de pr. Isidor Chinez) 

 
7 

  
L1 - Cristoase, Regele şi Păstorul nostru, adună oile turmei tale de pe toată faţa 
pământului, ca să le paşti în păşunile tale verzi şi îmbelşugate. R. 
 
L2 - Cristoase, Conducătorul şi Mântuitorul nostru, adună-i pe toţi laolaltă în 
poporul tău; vindecă-i pe cei bolnavi, caută-i pe cei pierduţi, păzeşte-i pe cei 
puternici, adu-i înapoi pe cei aflaţi departe, adună-i pe cei risipiţi, ridică-i pe cei 
deznădăjduiţi. R.  
L3 - Judecătorule veşnic, aşează-ne la dreapta ta atunci când îţi vei da Împărăţia 
în mâinile lui Dumnezeu Tatăl şi dă-ne în stăpânire Împărăţia ce ne-a fost pregătită 
încă de la întemeierea lumii. R. 
 
L1 - Principe al păcii, sfărâmă armele războiului şi vesteşte oamenilor pacea ta. R. 
 
L2 - Stăpânitorule al neamurilor, adună omenirea cu tot ce are ea bun în Biserica 
ta, Împărăţia dăruită ţie de Tatăl, ca toţi să te recunoască drept Cap, în unitatea 
Duhului Sfânt. R.  
 
L3 -  Cristoase, Întâiul născut dintre cei morţi şi pârga celor adormiţi, primeşte-i 
pe cei răposaţi în gloria învierii tale. R. 
   
Toți: Tatăl nostru... 
  
G.  Dumnezeule atotputernic şi veşnic, care ai voit să refaci toate întru Fiul tău 
preaiubit, Regele universului, dă-ne te rugăm ca toată făptura eliberată din robie să 
slujească maiestăţii tale şi să te laude într-un glas fără încetare. Prin același Cristos 
Domnul nostru. Amin. 
  
[scurtă pauză...] 
 
G. Fraţilor, putem încheia ora de adoraţie recunoscând că din partea noastră, a 
creştinilor, se cere o adevărată convertire: este necesar să ne lăsăm aflaţi de Cristos, 
vindecaţi şi conduşi de Regele-Păstor ca să merităm, la sfârşit, să fim puşi la dreapta 
sa. Se cuvine aşadar să ne pregătim practicând binele şi iubirea. Într-o zi va ieşi la 
lumină secretul din inimi. Să muncim astăzi, ca inima noastră să fie plină de 
Dumnezeu şi de iubirea sa.  
 
S. Vom fi judecaţi despre ce am făcut.  
Vom fi judecaţi după inima noastră.  
Credinţa este practică, nu cuvinte,  
rugăciunea contaminează viaţa, o schimbă, nu o amorţeşte,  
celebrarea continuă în cetate, nu se sfârşeşte în templu.  
Atunci, sigur, rugăciunea, euharistia, spovada,  
sunt instrumente de comuniune cu Cristos  
şi între noi pentru a face din viaţa noastră locul credinţei.  
În comunitate, la muncă, în casă ne vom mântui.  
Dacă vom şti să purtăm credinţa din suflet în afară,  
de departe s-o aducem aproape,  
şi să recunoaştem chipul lui Cristos adorat  
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în chipul fratelui pe care îl întâlnim în fiecare zi.  
Regalitatea lui Cristos se arată în gesturile noastre.  
Cristos este Domn dacă vom şti să-i iubim pe fraţi mereu mai mult,  
să-i facem părtaşi de credinţa noastră.  
Dă-ne, Doamne, să avem atitudinea ta de compasiune şi de împărtăşire,  
calităţi necesare pentru a intra în Împărăţia ta. 
 
Toţi: 
 
Împărăţia ta, Doamne, este aproape,  
şi noi vrem s-o întâlnim. 
Împărăţia ta, Doamne, este ascunsă, 
şi noi vrem s-o căutăm. 
Împărăţia ta, Doamne, este preţioasă, 
şi noi vrem să o dobândim. 
Împărăţia ta, Doamne, este pentru cei mici, 
şi noi vrem să ne umilim. 
Aici intră cel care face voinţa ta,  
şi noi vrem să o împlinim. 
Aici intră cel care străluceşte, 
şi noi vrem să fim o stea pe firmament. 
Aici intră cel care suferă, 
şi noi vrem să primim suferinţa. 
Fă-ne, Doamne, părtaşi la Împărăţia ta. Amin. 
 
 
Cântec:  O, Isuse, Rege-al păcii  
 

(sau) 
 
  Christus vincit,  
  Christus regnat, 
  Christus, Christus imperat! 
 
 
 
 
[Adoraţie pregătită de Parrocchia S. Rita – Villarica – Italia (20-11-2008). Traducere 
şi adaptare de pr. Isidor Chinez de pe www.qumran2.net]. 
 


