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CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI 
 

[ Adoraţie – copii ] 
 
 
 
 
Cântec: Am venit în casa ta o Isuse� 
 
 
 
Rugăciune de început:  

 
 
Copil (1): Doamne, suntem prezenţi în Casa Ta,  
am răspuns la a ta chemare pentru a ne uni în credinţă. 
Ne-am adunat cu toţii  
pentru a-ţi oferi inima noastră curată în dar.  
Îţi încredinţăm copilăria noastră  
pentru că ştim că vei avea grijă de ea  
şi că ne vei îndruma pe calea cea dreaptă.  
Îţi mulţumim pentru viaţa pe care ne-ai oferit-o,  
pentru familie şi  prieteni.  
Ne-am adunat deci pentru a te adora,  
pentru a ne apropia de tine  
şi pentru a-ţi pătrunde în inimă.  
Îţi spunem cu sinceritate că eşti totul pentru noi  
şi că fără tine suntem neputincioşi. 
Te rugăm dă-ne curaj să mergem mai departe,  
dă-ne credinţă şi putere ca să luptăm în viaţa de zi cu zi. 
Îţi mulţumim că eşti mereu aproape de noi şi că ne asculţi. Amin. 
 
[scurtă pauză de tăcere0] 
 
Copil (2): Doamne, Isuse Cristoase,  
care din dragoste faţă de oameni te afli zi şi noapte în acest Sacrament, 
aşteptând, chemând şi primind plin de milostivire şi de iubire  
pe toţi cei care vin la tine, 
noi credem că tu eşti de faţă în Sacramentul Euharistiei. 
Ne închinăm ţie, recunoscând adâncul nimicniciei noastre 
şi-ţi mulţumim pentru toate harurile primite, 
mai ales îţi mulţumim că ni te-ai dăruit în acest Sacrament sfânt, 
că ne-ai dat de mijlocitoare pe Mama ta preasfântă 
şi că ne-ai chemat să te adorăm în această biserică. 
 
Ne închinăm astăzi ţie, Regele nostru: 
îţi mulţumim pentru iubirea nesfârşită pe care ne-o arăţi nouă tuturor; 
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ne închinăm ţie voind să ispăşim jignirile  
care ţi-au fost aduse în acest sfânt Sacrament; 
voim să-ţi aducem închinare şi pentru acele locuri  
unde eşti mai puţin cinstit, sau chiar uitat cu totul în Sacramentul Euharistiei. 
 
[scurtă pauză de tăcere0] 
 
Copil (3): Isuse, te iubim din toată inima. 
Ne pare rău că am supărat de atâtea ori marea ta bunătate. 
Ne hotărâm cu ajutorul tău să nu te mai supărăm în viitor. 
Ne consfinţim cu totul ţie, aşa sărmani cum suntem. 
Renunţăm la voinţa noastră şi la tot ce ne aparţine. 
Îţi dăruim totul. 
Fă de acum înainte cu noi ceea ce îţi place. 
Îţi cerem şi voim numai iubirea ta sfântă, 
statornicia în bine până la sfârşit 
şi împlinirea desăvârşită a voinţei tale. 
Ne rugăm şi pentru sufletele din Purgator, 
mai cu seamă pentru acelea care au cinsitit Sfânta Euharistie 
şi pe Preasfânta Fecioară Maria. 
Adu-ţi aminte şi de sărmanii păcătoşi. 
Unim Mântuitorul nostru preaiubit, dorinţele noastre cu dorinţele tale 
şi le jertfim Tatălui tău, rugându-l în numele tău ca să le primească 
pentru iubirea ce o are faţă de tine şi să ne asculte rugăciunea. Amin. 
 
[scurtă pauză de tăcere0] 
 
Psalmul: Ps 22,1-2a.2b-3.5.6 (R.: cf. 1) 
 
 R.: Domnul e păstorul meu, 
  Domnul e păstorul meu, 
  Domnul mă iubeşte, nimic nu-mi lipseşte 
  Domnul e păstorul meu! 
   
El mă conduce la păşuni verzi/ 
mă îndreaptă spre ape liniştite, 
îmi întăreşte sufletul. R. 
 
Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea 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... 
 
Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei/ 
îmi ungi capul cu untdelemn/ 
şi paharul meu mă umple de bucurie. R... 
 
Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele/ 
şi voi locui în casa Domnului/ 
până la sfârşitul zilelor mele. R... 
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[adoraţie în tăcere câteva minute] 
 
Ghidul: Dacă ne gândim la un rege, cum îl putem descrie? 
 
Copil (1): „Regele are putere asupra unui teritoriu; regele are un tron înalt şi 
împodobit; regele are pe cap o coroană de aur cu pietre preţioase şi în mână un 
sceptru; regele are haine scumpe şi foloseşte parfumuri alese; regele are o trăsură 
frumoasă trasă de caii albi; regele are slugi care-i spală picioarele; regele mănâncă 
la mese solemne; regele are puterea să dea legi”. 
 
Ghidul: „Dar pe Isus Cristos cum îl putem descrie ca rege?”  
 
Copil (2): „Isus Cristos este un alt fel de rege!” 
Cristos nu are putere asupra unui teritoriu, 
El este Regele Universului. 
Cristos nu are un tron înalt şi împodobit, 
El este înălţat pe o Cruce de lemn. 
Cristos nu are pe cap o coroană de aur cu pietre preţioase şi în mână un sceptru, 
El este încoronat cu spini 
şi în mână îi este pusă o trestie. 
 
Cristos nu are haine scumpe 
şi nu foloseşte parfumuri alese, 
El este îmbrăcat, in semn de dispreţ, cu o haină roşie 
şi este plin de răni şi sânge. 
Cristos nu are o trăsură frumoasă trasă de caii albi; 
El este obligat să urce muntele Calvar cu Crucea în spate. 
 
Cristos nu are slugi care să-i spele picioarele; 
El s-a făcut slujitorul tuturor 
spălând picioarele apostolilor săi. 
Cristos nu mănâncă la mese solemne; 
El ne hrăneşte cu modestie la masa Sfântului Altar. 
Cristos nu dă zilnic legi; 
El are o singură lege: iubirea. 
 
Ghidul: Dar împărăţia lui Cristos cum este? 
 
Copil (3): Împărăţia lui Cristos nu este din lumea aceasta. 
Împărăţia lui Cristos nu este mâncare şi băutură. 
Împărăţia lui Cristos nu stă în vorbe. 
 
Este o împărăţie veşnică şi universală. 
Este o împărăţie a adevărului şi a vieţii. 
Este o împărăţie a sfinţeniei şi a harului. 
 
Este o împărăţie a dreptăţii şi a iubirii. 
Este o împărăţie a păcii. 
Este o împărăţie unică. 
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Copil (4): Cristos este un alt fel de rege! 
 
I-a zis deci Pilat: Aşadar Tu eşti rege? 
Isus i-a răspuns: Da, sunt rege. 
Eu pentru aceasta m-am născut 
şi pentru aceasta am venit în lume 
ca să dau mărturie despre adevăr. 
Oricine este din adevăr ascultă glasul meu” (In 18,37). 
 
El este rege pentru un alt fel de împărăţie. 
Împărăţia Lui este în noi, lângă noi şi în veşnicie! 
 
Adevărul ne ajută să intrăm în Împărăţia Regelui Cristos. 
Pacea ne ajută să cucerim Împărăţia Regelui Cristos. 
Iubirea ne ajută să rămânem pe veci în Împărăţia Regelui Cristos. 
 
În această împărăţie, creştinul este chemat 
să-L cunoască pe Regele Cristos. 
În această împărăţie, creştinul este învăţat 
să-L iubească pe Regele Cristos. 
În această împărăţie, creştinul este invitat 
să-L slujească pe Regele Cristos. 
 
[câteva momente de tăcere0] 
 
Cântec: Isuse, rege veşnic� 
 
Ghidul: Să ascultăm cuvântul Domnului luat din evanghelia după sfântul Ioan 

          (18,33b-37) 
 
În timpul acela,  Pilat l-a întrebat pe Isus: „Tu eşti regele iudeilor?”. Isus i-a răspuns: 
„De la tine însuţi spui aceasta sau alţii ţi-au spus-o despre mine?”. Pilat i-a răspuns: 
Sunt eu iudeu? Poporul tău şi arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce-ai făcut?”. Isus a 
răspuns: „Împărăţia mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia mea ar fi din 
lumea aceasta, oamenii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar 
împărăţia mea nu este aici”. Pilat l-a întrebat din nou: „Aşadar, tu eşti rege?”. Isus i-a 
răspuns: „Da, sunt rege! Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit 
în lume, ca să dau mărturie despre adevăr; oricine iubeşte adevărul ascultă glasul 
meu”. 
 
[moment de tăcere pentru a lăsa cuvântul să ne pătrundă] 
 
Ghidul conduce această reflecţie:  
 
Această insistenţă a lui Isus nu încetează să ne uimească şi să ne cheme. Harul 
adoraţiei ne face să primim Euharistia ca miezul şi izvorul vieţii noastre. 
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Momentul consacrării trece mereu repede, iar rugăciunea de mulţumire e deseori 
prea scurtă după împărtăşanie, deşi vizita lui Isus în inima noastră ar trebui să ne 
ocupe toată atenţia. De aceea ele trebuie completate cu adoraţia făcută cu toată 
fiinţa, într-un timp pe care nimeni să nu-l grăbească. Adoraţia face ca Euharistia să 
pătrundă în întreaga noastră viaţă şi să o transforme în ea. 
 
Spirit... Tăcere... Isus... eu cel sărman... 
  
În Euharistie găsim întregul Mister Pascal, lucrarea mântuirii noastre, prezenţa celui 
Înviat: El rămâne cu noi şi locuieşte în noi, deşi ascuns ochilor noştri. 
 
Celebrarea Euharistiei e cerul şi pământul  create din nou, Împărăția Cerurilor şi 
împlinirea timpurilor, odihna zilei a şaptea, e contemplarea omenirii renăscute pe un 
pământ nou pe care locuieşte dreptatea. 
 
Stau în faţa ta şi mă ofer cu totul ție. Vreau să iubesc şi îţi dau toată capacitatea mea 
de a iubi. Chiar dacă mă simt greu cât tot pământul şi incapabil să mişc ceva în mine, 
tu, Doamne, mă transformi, pentru că te primesc în inima inimii mele. Aştept totul de 
la tine, pentru că ştiu că mă vei umple cu Spiritul tău. Când sunt singur cu tine, i-am 
regăsit pe toţi fraţii mei, tot poporul care călătoreşte spre tine: dezlipit de toate, sunt 
atât de unit cu toţii. Şi-n liniştea care mă înconjoară şi-mi învăluie tăcerea, se nasc 
atâtea cuvinte pe care nu le cunosc şi pe care numai tu le înţelegi... 
 

●●● 
 
Vin în faţa ta tăcut, cu respect şi te ascult. Sunt atât de mic. Tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu, iar eu sunt făptura ta. Mă rup de preocupările mele, cad în genunchi în 
faţa ta şi vreau să te ador pe tine, în frumuseţea ta, în măreţia ta, în dragostea ta. 
Aud cum îmi vorbeşti... Te ascult... 
 
Ori de câte ori aş spune cuvintele: „Mulţumesc. Mulţumesc. Iţi mulţumesc pentru tot!”, 
drumul spre tine a depăşit de mult cuvintele. Acum înaintez cu inima... Şi nu mă 
tem... E-atâta pace aici unde am ajuns... Dar unde sunt: la tine sau la mine? Şi încă 
drumul nu-i sfârşit... Mă întreb ce mă împinge de la spate... Închipuirea mea a rămas 
de mult în urmă... Acum e numai har... Nu clădesc cu mintea nici o imagine şi orice 
dorinţă m-a părăsit... Sunt liber şi uşor ca o pasăre scăpată din laţul vânătorului... Şi 
cu toată inima te laud şi te preamăresc pentru dragostea şi fidelitatea ce mi-o arăţi... 
Nu mă mai recunosc... Cine mi-a transformat inima?... Doamne, primeşte puţinul bine 
pe care l-am făcut!... Ce vrei să fac... Ce aştepţi de la mine?... De-aş avea o inimă 
largă cât pământul, pe toţi oamenii i-aş depune în faţa ta, ca să-i transfigurezi... 
Deschide-le ochii să vadă, schimbă-le inimile şi dăruieşte-le harul tău. Vino să 
locuieşti în noi! 
  
Mai mare decât sufletul meu, tu singur poţi să mă schimbi! Suntem ca o Biblie pe 
care o citesc oamenii de azi. Suntem mesajul lui Dumnezeu prin fapte şi vorbe. 
 
[adoraţie în tăcere] 
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Rugăciune de mulţumire 
 
Iţi mulţumim, Doamne, că ne-ai creat!  
Iţi mulţumim că ne-ai pus în această lume atât de armonioasă şi atât de plăcută ţie. 
Iţi mulţumim, Doamne, pentru iubirea ta, pentru mâna pe care ne-o întinzi totdeauna. 
Iţi mulţumim pentru că ne iubeşti în ciuda greşelilor şi nerecunoştinţei noastre. 
Iţi mulţumim pentru toate darurile tale şi mai cu seamă pentru că ne-ai dat pe însuşi 
Fiul tău care s-a făcut Om spre a ne împăca iarăşi cu tine.  
Iţi mulţumim pentru rămânerea lui cu noi în sacramentul Euharistiei.  
Iţi mulţumim pentru viaţa veşnică pe care ai sădit-o în noi. 
Iţi mulţumim pentru acest timp pe care l-am petrecut înaintea ta şi împreună cu tine. 
Fii lăudat şi binecuvântat în veci. Amin. 
 
Cântec final: Eşti Rege veşnic... (toate strofele)  


