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TIMPUL ADVENTULUI 
 

 
PRIMA SĂPTĂMÂNĂ DIN ADVENT 

 
 
Luni – Nu sunt vrednic (Matei 8,5–11) 
 
Doamne, nu sunt vrednic 
 
Din versetul paralel al evangheliei lui Luca (Luca 7,1–10) ştim că era vorba despre un 
păgân simpatizant al Evreilor pentru care s-a construit chiar o sinagogă la 
Carnafaum. Centuria era un grad inferior în infanteria romană şi deci centurionul nu 
era un ofiţer important. Nu întotdeauna centurionii proveneau din Italia; al nostru 
venea poate din apropiata Sirie şi pentru aceasta vorbea bine limba folosită în 
Palestina. Romanii nu aveau mare consideraţie pentru Evrei, dar admirau modul lor 
de a trăi religia. În acel timp în imperiul roman diferitele religii erau în decădere şi 
poate că şi pentru aceasta centurionul nostru din armata de ocupaţie, arată că 
încearcă un mare respect pentru măsura care interzicea Evreilor să intre în casa unui 
păgân. Pentru acelaşi motiv, în timpul procesului împotriva lui Isus, Pilat va ieşi din 
pretoriu pentru a vorbi cu poporul (Ioan 18,29). Poate că atitudinea centurionului este 
dictată de prudenţă politică, dar Biserica vede în aceasta un semn de umilinţă, de 
îndată ce şi acum noi repetăm fraza centurionului înainte de a primi euharestia. 
 
Spune numai un cuvânt 
 
Exprimarea centurionului este admirabilă: „Spune numai un cuvânt”. O justifică el 
însuşi cu comparaţia care urmează: aşa cum el comandă soldaţilor, tot aşa 
presupune că Isus are la ordinele lui o armată invizibilă care acţionează în lume. 
Oricare ar fi gândul care dictează atitudinea sa, acesta este în mod tipic, biblic. 
Dumnezeu a creat lumea cu cuvântul său şi dă putere cuvântului tuturor acelora 
cărora le încredinţează o sarcină. În Vechiul Testament era vorba mai ales de profeţi 
şi între aceştia, de exemplu, Ieremia. Dumnezeu l-a asigurat că l-a ales încă din 
sânul matern: „…Te-am stabilit profet al neamurilor …” (Ieremia 1,5) „..te pun…ca să 
smulgi şi să tai, să dărâmi şi să nimiceşti, să zideşti şi să sădeşti” (Ieremia 1,10) şi 
toate acestea cu puterea cuvântului. Ce vom spune atunci despre cuvântul lui 
Cristos, care este Cuvântul lui Dumnezeu întrupat? Cerul şi pământul vor trece, dar 
cuvintele sale nu vor trece (Marcu 13, 31) şi îşi vor păstra puterea lor până la sfârşitul 
lumii. Şi astăzi? Ce altceva este rugăciunea pe care o spunem prin mijlocirea 
Domnului nostru Isus Cristos? Pronunţăm doar cuvinte şi totuşi credem că, cu aceste 
cuvinte se vindecă nefericirea lumii. 
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Mulţi vor veni din orient şi din occident 
 
Isus anunţă mântuirea lumii păgâne, pentru că militarul păgân a pronunţat un cuvânt 
care are o putere specială: un cuvânt de umilinţă. Autorii spirituali compară sufletele 
cu vasele pe care femeia, la porunca profetului Elizeu, trebuie să le umple cu ulei (2 
Regi 4,4). Când vasele erau goale, uleiul curgea. Uleiul este simbolul bunăvoinţei lui 
Dumnezeu. Pentru ca aceasta să ne poată atinge, inima trebuie să fie golită de 
dorinţe mondene şi să fie deschisă glasului lui Dumnezeu. 
 
Declinul religiei păgâne a creat în suflete un simţământ de gol, un teren bun pentru 
primirea evangheliei. În fond era o situaţie similară cu aceea din zilele noastre: şi 
cultura actuală lasă în inimi un gol, gol al duhului, al idealurilor, al frumuseţii. Aceia 
care îl simt, sunt gata să asculte mesajul împărăţiei lui Dumnezeu. 
  
Marţi – Dumnezeu se dezvăluie celor mici (Luca 10,21-24) 
 
Eu te laud, tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste 
lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi 
 
Să ne imaginăm că suntem la expoziţia unui tânăr artist. Lumea trece, dar puţini se 
opresc, ba chiar unii zâmbesc dispreţuitor. Dar există un domn care se opreşte multă 
vreme să observe un tablou, trece la următorul, apoi se întoarce să contemple prima 
operă. Iată cineva care l-a înţeles pe artist şi ştie să-l aprecieze. Ce bucurie pentru 
pictor! 
 
Textul evangheliei se referă la o experienţă asemănătoare. Înseamnă că şi Isus este 
mulţumit că nu este înţeles de cei înţelepţi şi de cei pricepuţi? Cuvintele sale pot fi 
înţelese prin intermediul analogiilor biblice. În Vechiul Testament se povesteşte 
adesea de războaiele purtate de Israel. Autorii se opresc mai ales asupra acelor 
episoade în care Evreii înving armate incomparabil mai puternice decât ale lor; când 
Dumnezeu face să învingă mica turmă, victoria apare clar ca un dar al său. Aşa şi 
aici. Poate că există înţelepţi profesori de teologie care cred că au înţeles misterele 
credinţei creştine. Dar este mai curând adevărat, contrariul: cei ce înţeleg mai bine 
aceste mistere sunt acei ”simpli creştini” care le trăiesc. Credinţa este pentru ei un 
dar al lui Dumnezeu. Nimeni nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl şi nimeni nu ştie 
cine este Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-l descopere.  
 
La Campidoglio în Roma există o biserică numită  Ara coeli, altarul cerului. Pe una 
din coloanele sale este inscripţia: Ex cubiculo Augusti, din dormitorul lui August. 
Traducerea povesteşte că împăratul a avut un vis în aceeaşi noapte în care s-a 
născut Cristos. Dimineaţa următoare a dat ordin să se construiască un altar 
Dumnezeului necunoscut. Romanii admiteau în religia lor cultul tuturor divinităţilor 
care erau venerate în câteva teritorii ale imperiului. A-i include pe aceşti dumnezei, 
însemna a avea putere asupra regiunii lor de provenienţă.  
 
Dumnezeul Israelului este diferit de ceilalţi: este necunoscut, adică el este de 
necunoscut pentru toţi oamenii. Atunci cine altcineva îl poate cunoaşte afară de Fiul, 
„Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat?” Dar dacă Isus este Fiul lui 
Dumnezeu, va fi el însuşi de necunoscut raţiunii omeneşti. Apostolii l-au văzut, 
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evanghelia îl descrie, dar toate acestea ne oferă doar partea „exterioară” a existenţei 
sale. Divinitatea sa transpare, dar ca în imaginile sfinte. Sfinţii sunt aceia care tot mai 
bine şi tot mai mult cresc în cunoaşterea lui Cristos. Şi simplii creştini îl cunosc în 
măsura gradului lor de sfinţenie şi sigur, mai mult prin intermediul rugăciunii, decât 
prin intermediul studiului. 
 
Le-ai descoperit celor mici     
 
Există două expresii similare: „descoperire” şi „revelaţie”. În ambele cazuri este vorba 
despre ceva care începe să apară şi vedem ceea ce înainte nu vedeam. Cristofor 
Columb a descoperit America a cărei existenţă nu o bănuia nimeni şi nu a fost un 
lucru uşor. Când tensiunea pe nave era la culme şi marinarii, obosiţi, începeau să-şi 
manifeste nemulţumirea, un tânăr descoperă în depărtare, o fâşie de pământ. Când 
este vorba de o „descoperire” suntem activi: am căutat şi am trudit şi este şi meritul 
nostru dacă lucrul a aceluia care dezvăluie. Nu putem spune că Sfânta Bernadetta la 
Lourdes „a descoperit-o” pe Sfânta Fecioară: a avut mai curând o „revelaţie”. 
 
În istoria Bisericii există numeroase cazuri asemănătoare şi este interesant că aceste 
revelaţii, în general, sunt atribuite copiilor şi deci „celor mici”. Când evanghelia 
foloseşte această expresie, nu se referă la tinereţea fizică, ci la ceea ce ea 
oglindeşte: ochii limpezi, umilinţa, prospeţimea, disponibilitatea de a primi adevărul 
ca dar şi entuziasmul capabil de a-l realiza în viaţă. Dumnezeu nu dezvăluie 
adevărurile sale pentru a satisface curiozitatea oamenilor, ci pentru ca acestea să fie 
seminţe care cresc în câmpul vieţii. 
 
Miercuri – Înmulţirea pâinilor (Matei 15,29-37)  
 
Mi-e milă de gloata aceasta 
 
Şi Europa a cunoscut ani de foame. Grindine, secetă, inundaţii, cutremure, recolte 
distruse, foamete pentru oameni şi pentru animale. Şi astăzi se întâmplă catastrofe 
similare, dar există mijloace pentru a limita şi a înfrunta dezastrele. Pentru aceasta 
nu este de acceptat ca majoritatea locuitorilor pământului să sufere de subnutriţie şi 
să crească, în loc să se diminueze, numărul acelora care mor de foame. Şi totuşi, 
într-o epocă a zborurilor spaţiale, nu ar trebui să fie o problemă transportul 
ajutoarelor alimentare chiar şi în cele mai îndepărtate ţări din Africa sau Asia. 
 
Dar popoarele sătule nu se gândesc la aceia care nu au de mâncare. Numai 
compasiunea organizaţiilor de caritate internaţionale, reuşeşte câteodată să 
constrângă statele la colaborare. Compasiunea foloseşte acelora care o încearcă 
mai mult decât acelora faţă de care este arată. De fapt primii iau cunoştinţă că se pot 
salva numai în comuniune de iubire cu ceilalţi.  
 
A luat cele şapte pâini şi peştii, a mulţumit, a frânt şi a dat ucenicilor săi   
 
Cine încearcă milă, descoperă propria lui mărginire şi neputinţă şi care singur, nu 
poate face nimic pentru a alina sărăcia enormă a lumii. Atunci sfârşeşte prin a se 
descuraja şi a se închide în sine, autojustificându-se: „Ce pot să fac eu singur, dacă 
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nici organizaţiile internaţionale nu sunt în măsură să rezolve problema?” Dar minunile 
se întâmplă când dai ceva, chiar un lucru mic, din ceea ce ai. Dacă fiecare persoană 
de bunăvoinţă dă puţin, împreună cu puţinul altora, devine un lanţ mare de 
solidaritate.  
 
Poetul francez R. Follerau, apostol al leproşilor, spunea că Dumnezeu a dat săracilor 
un mare dar: existenţa altor săraci care să-i ajute. Un dar de la săraci la săraci are o 
putere specială şi un mesaj al său. Şi dacă pâinea nu se înmulţeşte imediat, creşte 
însă sensul unităţii umane şi a bunăvoinţei lui Dumnezeu care apare ca o nouă 
putere creatoare în lume.  
 
Toţi au mâncat şi s-au săturat 
 
Să saturi patru mii de bărbaţi, în plus femeile şi copii care l-au urmat pe Isus pentru 
a-l asculta, a fost o minune cu adevărat unică. Dar este o minune care se repetă de 
două Potrivit unui criteriu economic, activitatea religioasă nu este productivă. 
Cheltuielile pentru clădirile ecleziastice, pentru cler, pentru seminarii, pentru caritate, 
sunt enorme şi totuşi într-un anumit fel, sunt acoperite. Se realizează promisiunea 
făcută apostolilor mii de ani în Biserică. 
 
După un criteriu economic activitatea religioasă nu este productivă. Cheltuielile 
pentru edificiile ecleziastice, pentru cler, pentru seminarii, pentru caritate sunt 
enorme cu toate acestea într-un oarecare mod sunt totdeauna deschise. Se 
realizează astfel promisiunea făcută apostolilor (Matei 19,29) şi fiecare, dacă vrea, o 
poate experimenta în propria viaţă. Un proverb ceh spune: „Cu rugăciunea nu vei 
ajunge niciodată târziu, cu postul nu vei deveni mai slab, cu pomana nu vei deveni 
mai sărac”. Cine-l urmează pe Cristos, cine merge unde Dumnezeu îl trimite, sigur nu 
este părăsit de Domnul. În viaţa sfinţilor aceasta se manifestă adesea în mod 
miraculos.  
 
În viaţa „normală” nu vorbim despre minuni, ci despre binecuvântarea lui Dumnezeu. 
Devenim conştienţi că fapta bună  este „binecuvântată”, adică aduce noroc aceluia 
care, chiar cu sacrificii, a făcut-o. 
 
Joi – Casa pe nisip sau casa pe stâncă (Matei 7,21.24-27)  
 
Nu orişicine-mi spune: „Doamne, Doamne”, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce 
face voia Tatălui meu 
 
Contrar scolasticii, filozofia greacă antică nu făcea o distincţie netă între raţiune şi 
voinţă. Grecii nu concepeau că cineva poate gândi într-un fel şi se poate comporta în 
alt fel. Pentru Socrate păcatul este ignoranţa: dacă cineva ar şti ceea ce pentru el 
este bine, ar face acel lucru. Poetul latin Ovidiu este mai realist: „văd ceea ce este 
bine şi aprob, dar fac ceea ce este rău”. 
 
Este o contradicţie şi o lipsă de unitate foarte omenească; omul modern suferă din  
cauza aceasta mult, mai ales în raportul său cu cel de aproape.  
În mod aparent nu ne plac litigiile şi ne comportăm ca şi cum în comunitatea noastră 
omenească, ar domni armonia perfectă. Totuşi suntem foarte atenţi ca nimeni să nu 
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ne calce în picioare. Aceeaşi ipocrizie o transferăm în raportul cu Dumnezeu. Fără să 
ne gândim, recităm „Tatăl nostru”; dar pentru a spune din toată inima „facă-se voia 
ta”, este nevoie de curaj şi de hotărâre. Şi totuşi Dumnezeu priveşte inima şi nu 
scenariile noastre. 
 
Casa pe nisip 
 
În unele locuri de pe pământ, de exemplu în Congo, casele sunt construite de-a 
dreptul pe nisip. În timpul sezonului ploilor, violenţa apelor doboară orice lucru şi 
casele fără fundaţie sunt distruse. Terenul nisipos este simbolul nestatorniciei, 
inconstanţei, pericolului, instabilităţii. O instabilitate care în viaţa noastră se manifestă 
în multe moduri. 
 
O căsătorie bazată numai pe îndrăgostire riscă să se sfârşească într-un divorţ. De 
aceea logodnicii sunt sfătuiţi să se ferească de sentimentele uşoare, de primele 
impulsuri şi mai curând să facă o alegere serioasă ajutată de raţiune şi dusă înainte 
de o voinţă fermă şi constantă. Dar voinţa, greu este fermă: sufletul omenesc este 
expus schimbărilor şi se schimbă şi decizia de a fi împreună „pentru veşnicie”: 
poruncile lui Dumnezeu constituie tocmai aceasta, sprijinul voinţei. 
 
În anumite cărţi de rugăciune vechi, se găseşte câteodată imaginea lui Isus grădinar, 
care leagă un arbore tânăr de un stâlp de susţinere. Nu o face pentru a limita 
creşterea plantei, ci pentru a-i da stabilitate şi putere să se opună vântului pentru ca 
să nu-l doboare. Iată sensul poruncilor. 
 
Casa pe stâncă 
 
Castelele medievale italiene sunt numite simplu „stâncă” pentru că sunt construite în 
general, pe o înălţime stâncoasă.  Sunt castele stabile ca şi fundaţiile lor, totuna cu 
peisajul şi natura. Dar ce este natura? Este tot ceea ce există, făcut prin voinţa lui 
Dumnezeu. Aşadar a face voinţa lui Dumnezeu este ca şi cum ai construi o „stâncă”, 
un castel pe stâncă.  
 
Nefericit este omul a cărui casă se ruinează şi trebuie să construiască alta nouă. 
Nefericit este acela care face o investiţie greşită şi dă faliment. Dar mai rău decât 
toate, este falimentul moral: studentul care îmbătrâneşte schimbând facultăţi fără să 
reuşească vreodată să termine studiile, sau o familie care se destramă.  Astăzi 
omenirea, mai mult ca niciodată, are nevoie de sprijinul poruncilor şi de piatra care 
este Cristos, pentru a rămâne tari în faţa schimbărilor din lume. 
 
Vineri – A vedea şi a trăi (Matei 9,27-31) 
 
Orbii i se alăturară 
 
Doi vizitatori ai unei expoziţii, se opresc în faţa aceluiaşi tablou. Primul este 
dezgustat: „Ce  amestecătură de culori! Şi au şi curajul să expună un tablou ca 
acesta!” Celălalt pare absorbit. Se gândeşte în sinea lui: „Păcat că nu reuşesc să 
înţeleg. Cred că acest tablou a fost făcut de un artist adevărat, dar eu nu-l înţeleg. 
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Poate că mai devreme sau mai târziu mi se va dezvălui sensul”. Aceşti doi oameni 
reprezintă două tipuri de orbi. Amândoi nu văd, dar în timp ce unul ajunge la 
concluzia că nu există nimic care să merite oboseala de a fi văzut, celălalt, 
dimpotrivă, suferă pentru orbirea sa şi ar vrea ca ochii lui să se deschidă. 
 
Conţinutul vieţii religioase constă în misterele pe care numai Dumnezeu le dezvăluie. 
Cu puterile noastre, nu reuşim să le vedem: suntem orbi. Alături de noi trăiesc aşa-
zişii credincioşi, cărora aceste mistere le dau sensul vieţii. Ei, într-un anumit sens, 
sunt „cei care văd”. Primii, nevăzătorii, îi consideră pe cei care văd nişte naivi, însă îi 
invidiază pentru că nu reuşesc să înţeleagă de unde vine bucuria lor. Dar prin 
bunăvoinţa lui Dumnezeu şi ochii lor se vor deschide şi ei vor vedea frumuseţea lumii 
necunoscute. 
 
Şi li se deschiseră lor ochii  
 
Unei pictoriţe necredincioase îi este încredinţată restaurarea unor icoane vechi. La 
începutul lucrării i se pare că se găseşte în faţa unei lumi necunoscute, dar cu 
trecerea timpului începe să se simtă în apele sale. La sfârşit va declara: „Aş vrea să 
trăiesc aşa cum este pictat în aceste icoane”. Iată o insolită dar autentică mărturisire 
de credinţă. Când ne plimbăm prin pădure, alegem cărările pe care mergem pentru 
că le vedem. Nu ar trebuie să fie acelaşi lucru şi în viaţă? Însă nu este întotdeauna 
aşa. La televizor vedem munţii, dar nu urcăm pe jos nici măcar pe o colină. 
Telespectatorul cunoaşte vârfurile, dar nu este un alpinist. Se poate spune că el 
cunoaşte muntele? Oamenii de la munte ar râde în faţa unei asemenea afirmaţii. Ca 
şi cum cineva ar afirma că el cunoaşte dragostea pentru că a văzut-o reprezentată la 
cinema.  
 
Acelaşi lucru se întâmplă în domeniul religios. Lumea este convinsă că ştie multe 
lucruri despre Dumnezeu, despre Biserică, despre religie, pentru că citeşte ziarele 
sau se uită la televizor. Dar nu se poate cunoaşte nimic numai din auzite sau dintr-o 
lectură superficială. Viaţa poate fi înţeleasă numai din viaţă şi religia este viaţă, nu o 
doctrină abstractă. Catehismul ne învaţă principalele articole de credinţă, dar îi 
descoperim sensul numai atunci când ne decidem să le trăim cu adevărat. 
 
Aveţi grijă ca nimeni să nu ştie 

 
Nu este clar de ce Isus interzice persoanelor pe care le vindecă să vorbească despre 
miracolul făcut. Dar evanghelia povesteşte că această interdicţie nu avut nici un 
efect, dimpotrivă: cei vindecaţi au povestit în dreapta şi în stânga. Este natural ca 
cineva care a trăit un eveniment deosebit să nu reuşească să tacă. 
 
Există două moduri de a comunica ceea ce avem înăuntrul nostru: prin cuvinte şi prin 
comportare. Cine este trist, nu este nevoie să o spună, se vede pe faţă şi la fel cine 
este vesel, plictisit, uimit … Cine trăieşte cu adevărat viaţa spirituală, adesea are 
experienţe frumoase şi încurajatoare. Dar nu este cazul să vorbim despre aceasta, 
mai ales în societatea actuală; este mult mai bine ca pacea să transpară din 
comportamentul său.  
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Într-o zi sfântul Francisc de Assisi a plecat să predice cu câţiva dintre fraţii săi. 
Traversară în linişte oraşul şi se întoarseră la mănăstire. Fraţii îl întrebară: „De ce nu 
am predicat?” Francisc a răspuns: „Am predicat cu exemplul nostru”. Creştinii trebuie 
să exercite în fiecare clipă acest tip de predicare, care deschide ochii aceluia care 
este orb în credinţă. 
 
Sâmbătă – Apropierea împărăţiei lui Dumnezeu (Matei 9,35–10,1.6-8)  
 
Isus umbla prin toate oraşele şi satele 
 
În tradiţia Bisericii au existat întotdeauna două metode diferite de apostolat. Sihaştrii 
fugeau din oraşe şi din sate pentru a fi singuri cu Dumnezeu. Dar cu trecerea 
timpului, s-a întâmplat ca lumea să se simtă împinsă să-i caute şi să-i viziteze. În 
acest caz ei nu şi-au refuzat vizitatorii. În acelaşi mod, în timpuri recente, Padre Pio a 
trăit izolat într-un sat din sudul Italiei. Drumul pentru a ajunge acolo era incomod şi 
totuşi localitatea San Giovanni Rotondo s-a populat tot mai mult şi a devenit centrul 
multor iniţiative. Alţii în schimb, au simţit o vocaţie misionară şi s-au dus ei înşişi să 
caute sufletele pe care Cristos dorea să le salveze. Distanţele lungi parcurse pe jos 
de sfântul Francisc Saverio în India şi în Japonia, sunt fără îndoială o mare realizare 
şi din punct de vedere sportiv. 
 
Care din aceste două metode este mai eficientă? Este greu de spus, pentru că nu se 
poate generaliza. Fiecare are de la Dumnezeu vocaţia sa şi Duhul Sfânt le inspiră 
ceea ce este mai adaptat timpului său. Dar în viaţa fiecărui creştin soseşte momentul 
de a lua iniţiativa, de a se ocupa cu adevărat de cel apropiat care este bolnav, 
abandonat, sărac. Trebuie să fie însă un gest făcut cu iubire, numai pentru a consola 
şi a ajuta, nu pentru a face propagandă. Isus, oriunde mergea, mai întâi vindeca 
infirmii şi astfel câştiga încrederea tuturor.  
 
Văzând mulţimile i s-a făcut milă de ele, pentru că erau obosite şi risipite, ca nişte oi 
fără păstor   
 
Oamenii din oraşe nu sunt familiarizaţi cu oile şi nu ştiu ce înseamnă pentru oi să fie 
fără păstor. Era diferită situaţia locuitorilor Palestinei, situaţie oglindită de Psalmul 
23,1: „Domnul este păstorul meu”, în care este descrisă bine funcţia păstorului. El 
conduce oile la păscut pe cărări pline de verdeaţă, le adapă şi le scoate din valea 
închisă şi periculoasă în care turma s-a pierdut. Evreii, îi substituie în mod spontan lui 
Dumnezeu, imaginea păstorului. În evanghelie Isus îşi face imaginea sa. În predicile 
Părinţilor este dezvoltată tema păstorului şi a providenţei divine pentru omenire. 
Teodoreto di Ciro alătură parabolei păstorului, metafora timonierului unei nave. 
Marinarii neexperimentaţi se descurajează dacă, în timpul furtunii, privesc valurile 
înspăimântătoare, dar se liniştesc când îl privesc pe timonierul lor expert. Cristos 
însuşi se oferă să conducă barca vieţii noastre într-un port sigur.  
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Străbătând drumurile, predicaţi că împărăţia cerurilor este aproape  
 
Oamenii îşi fac curaj spunându-şi că mâine va fi mai bine decât astăzi. Această 
credinţă este sprijinul vieţii şi cel care o pierde, este ca şi cum ar înceta să trăiască. 
Pentru aceasta Dante pune la poarta infernului inscripţia: „Lăsaţi orice speranţă, o, 
voi care intraţi aici”. Dimpotrivă, „împărăţia cerurilor” exprimă împlinirea tuturor 
promisiunilor. 
 
Evreii se simţeau păstrătorii unei promisiuni pe care ar fi văzut-o realizată, mai 
devreme sau mai târziu. Deci erau foarte sensibili la anunţul că „împărăţia cerurilor 
este aproape”. Biserica reia speranţa lor şi o repetă de două mii de ani. Atunci, cum 
trebuie să înţelegem expresia „împărăţia cerurilor este aproape?” Autorii spirituali îi 
acordă diferite semnificaţii. Împărăţia cerurilor este aproape, pentru că este la 
îndemână, oricine poate ajunge. Este aproape, pentru că este interioară şi domneşte 
în sufletul oricui crede în Dumnezeu. Este aproape, pentru că aceia care primesc 
trupul lui Cristos au deja asigurată viaţa veşnică şi învierea trupului. Este aproape, 
pentru că acelora care cred li se deschid ochii şi văd în toate lucrurile plinătatea 
harului divin.  

 
A DOUA SĂPTĂMÂNĂ DIN ADVENT 

 
 
Luni – Puterea de a ierta (Luca 5,17-26) 
 
Omule, păcatele tale ţi-au fost iertate 
 
În această simplă frază pe care astăzi o considerăm ca sigură, există doi termeni cu 
o semnificaţie complexă: „păcat” şi „iertare”. Cuvântul păcat are astăzi un sens cu 
precădere religios. În viaţa „lumească” vorbim mai curând de defecte, de erori, de 
crime, etc. Greşelile involuntare nu sunt adevărate defecte şi ne folosesc pentru a 
învăţa să ne comportăm în viitor.  
 
„Crimele” sunt „fapte răufăcătoare” împotriva omului sau a lucrurilor şi deci trebuie 
pedepsite, astfel nu ar exista dreptate în lume. În acest context nu există loc pentru 
„iertare”, care însă face parte din contextul personal. Când cineva face ceva 
împotriva noastră, ne ofensează, ne face să suferim, primul impuls ar fi să-i 
întoarcem răul pe care ni l-a făcut, răzbunându-ne, pedepsind. Dar imediat răsare în 
noi un alt gând: nu am putea mai curând să iertăm? Este glasul lui Dumnezeu în 
inima noastră acela care ne invită să fim asemănători Lui şi să-i tratăm pe oameni 
aşa cum face El. 
 
Cine poate ierta păcatele, dacă nu numai Dumnezeu?  
 
Dacă şi noi suntem capabili să iertăm, de ce spuneau Evreii că numai Dumnezeu 
poate ierta păcatele? Este logic să ierte numai cel care a fost ofensat, nu altul care 
nu are nici un amestec. Dar păcatele îl ofensează pe Dumnezeu, chiar dacă noi 
reuşim cu greu să înţelegem cum. Soarele nu se supără pe faptul că noi îi întoarcem 
spatele, este mult prea sus pentru a fi atins de un mic gest al nostru. Se ştie că cine 
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aruncă o piatră împotriva cerului, este în pericol: piatra va cădea în capul său. Altfel 
nu se poate întâmpla. Oricât s-ar strădui, gândul omenesc nu reuşeşte să explice 
expresia că păcatul constituie o „ofensă la adresa lui Dumnezeu”, numai dacă nu 
este interpretată în sens figurat.  
 
Dar Biblia vorbeşte tocmai de ofensa adusă lui Dumnezeu. Dumnezeu de fapt, nu 
este numai un ideal foarte înalt, el „coboară” până la a deveni tatăl nostru. Tatăl 
simte ca o ofensă orice nedreptate făcută împotriva cuiva din familia sa. Atunci, orice 
ofensă adusă unui dintre oameni, este o ofensă adusă lui Dumnezeu însuşi, care se 
identifică cu oamenii. Deci păcatul este pedepsit, dar şi iertat.  
 
Acum, pentru ca să ştiţi că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele: eu îţi 
poruncesc scoală-te!   
 
Păcatul îl ofensează pe Dumnezeu care s-a identificat cu omul. Identificarea 
comportă ceea ce Părinţii Bisericii numesc „schimbul sfânt”: omul este identificat cu 
Dumnezeu. Ştim că la spovadă preotul iartă păcatele în locul lui Dumnezeu şi în locul 
apostolilor, care au primit această putere de la Cristos înainte de a fi trimişi în toată 
lumea să predice evanghelia (Ioan 20,22ss). Omul deci, practică o putere 
sacramentală, pe care nu şi-o poate da singur. Pentru a fi iertat, orice creştin trebuie 
mai întâi să ierte. Într-o vreme, în timpul ritualului funebru, înainte ca sicriul să fie pus 
în pământ, preotul îi întreba pe cei prezenţi: „Iertaţi acestui om răul pe care poate că 
vi l-a făcut?” Toţi răspundeau: „Iertăm”. Ritualul servea pentru a lua cunoştinţă de 
funcţia divină, de înalta misiune încredinţată fiecăruia dintre noi. În acest mod, nu se 
mai iartă de bună voie? 
 
Marţi – Bucuria pentru oaia regăsită (Matei 18,12-14) 
 
Oaia rătăcită 
 
În catacombele romane a fost descoperit tabloul bunului Păstor care poartă oaia pe 
umerii săi. Unii gândesc că imaginea nu este creştină, ci că, creştinii au luat-o din 
tradiţiile de dinainte pentru că ilustra bine parabola din evanghelie. 
 
Dacă dintr-o turmă se pierde o oaie, este ca o mică dramă. Alte animale sunt 
capabile să regăsească turma, dar o oaie singură este cu adevărat pierdută. 
Parabola ilustrează bine adevărul care este exprimat în teologia dogmatică: fără 
harul lui Dumnezeu, omul nu este capabil să se convertească de păcat şi să 
găsească drumul corect. Sfântul Augustin a învăţat aceasta pe seama lui şi de aceea 
se opunea cu vehemenţă pelagianismului (doctrină eretică a lui Pelagio apărută în 
secolul V, care nega păcatul originar şi susţinea posibilitatea mântuirii numai prin 
fapte, fără a fi nevoie de har), potrivit cărora pentru a te converti este suficientă o 
mare voinţă. Dar ce să spunem despre aceia cărora le lipseşte voinţa şi nu au 
puterea suficientă pentru a se schimba? Răspunsul este unul pentru toţi: nici un 
păcătos nu se poate converti singur, fie că are o voinţă puternică sau slabă. Trebuie 
să se roage până când Dumnezeu îl ia pe umerii săi, până când harul îl va conduce. 
Cu acest har trebuie apoi să colaboreze potrivit puterilor sale. Atunci voinţa sa va fi 
întărită şi va putea face minuni. 
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Se va bucura pentru aceea mai mult decât pentru cele nouăzeci şi nouă care nu s-au 
rătăcit 
 
Parabola nu judecă în mod metafizic, folosind principii abstracte, ci foloseşte un 
limbaj omenesc. Este greu de imaginat că Dumnezeu, fiind perfect, încearcă un 
sentiment cum este bucuria. Dar Isus este Dumnezeu şi om în acelaşi timp. Ca om 
simte o mare bucurie pentru convertirea Magdalenei, a lui Matei, a lui Zaheu. Bucuria 
este un sentiment care este încercat atunci când se atinge un scop, după multe 
eforturi. Scopul lui Dumnezeu este mântuirea lumii, convertirea aceluia care s-a 
pierdut. Încercăm bucurie atunci când ne depăşim pe noi înşine şi reuşim într-o 
acţiune dincolo de orice aşteptare. Încearcă bucurie un medic care salvează viaţa 
unui bolnav fără speranţă. O bucurie încă şi mai mare este atunci când se salvează 
un suflet pentru viaţa veşnică. Contemporanilor săi cinici şi plictisiţi şi mereu în 
căutare de noi distracţii, sfântul Ioan Crizostom le recomandă: „Încercaţi să salvaţi 
măcar un suflet, să conduceţi pe calea dreaptă măcar o persoană rătăcită şi veţi şti 
ce înseamnă cu adevărat bucuria”. 
 
Tatăl nu voieşte să se piardă nici măcar unul din aceşti micuţi 
 
A salva pe cineva: nişte cuvinte! În multe cazuri nu este nimic de făcut, decât să te 
rogi! De multe ori o spunem suspinând, cu scepticism, ca şi un medic care spune: voi 
încerca şi tratamentul acesta, poate că funcţionează. Şi în acest caz ne vine în ajutor 
un cuvânt al sfântului Ioan Crizostom. Ştim că anumite rugăciuni, spune el, sunt 
împlinite, altele nu. De ce? Dumnezeu împlineşte cererea care este conformă voinţei 
sale, nu împlineşte dorinţa care este împotriva planurilor sale. Însă, cum să facem ca 
să ştim care este voinţa lui Dumnezeu? Putem fi siguri că suntem „una” cu 
Dumnezeu când ne rugăm pentru iertarea păcatelor şi pentru convertirea păcătoşilor. 
Aceasta este voinţa lui Dumnezeu şi dacă aceasta este dorinţa noastră, rugăciunea 
are o mare putere. Când şi cum va fi îndeplinită, rămâne ascuns în misterele lui 
Dumnezeu.  
 
Miercuri – Veniţi la mine toţi (Matei 11,28-30) 
 
Veniţi la mine toţi, cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă 
 
Astăzi nu mai există regi care să fondeze imperii. Avem însă şefi ai partidelor politice. 
Succesul lor depinde de consensul pe care îl obţin. Pentru aceasta ei încearcă să 
propună un program care place, făcând multe promisiuni; adesea caută sprijinul 
maselor şi al acelora care nu au nimic de pierdut şi care deci se lasă atraşi de orice 
promisiune. 
 
În Vechiul Testament, când David fuge în munţi, invită pe cei exilaţi să facă la fel. La 
prima vedere invitaţia lui Cristos adresată celor trudiţi şi împovăraţi se aseamănă cu 
acea invitaţie. Însă există o mare diferenţă între Mesia şi un şef politic. Acesta din 
urmă trebuie să se sprijine pe susţinătorii lui, altfel el nu ar însemna nimic; Isus vine 
la cei împovăraţi pentru a le da odihnă, pentru a face mai suportabilă viaţa lor. Cere 
în schimb încredere şi credinţă în El. De fapt credinţa era aceea care aducea iertarea 
păcatelor acelora care se întorceau la El. Aceeaşi credinţă atunci va face mai uşoară 
viaţa celor trudiţi care astăzi şi în toate timpurile vor merge la Isus.   
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Eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre 
 
Şefii politici caută să cucerească consensul electoratului, promiţând mari schimbări. 
O mişcare mare nu se face cu câteva recompense şi puţine promisiuni. 
 
Fiecare mişcare adevărată este revoluţionară. Cuvântul latin revolutio înseamnă 
răsturnare. În istoria omenirii au fost multe revoluţii şi unele au produs schimbări 
radicale ale ordinii mondiale. Nici o schimbare însă, nu a fost definitivă. În general, 
într-o primă perioadă, noua ordine pare pozitivă, dar cu trecerea timpului ies la 
suprafaţă laturile negative şi abuzurile. 
 
Se poate spune că creştinismul este o mişcare revoluţionară? Acesta se adresează 
săracilor şi celor persecutaţi promiţându-le consolare, dar în mod diferit de cum fac 
revoluţiile „în lume”. Nu spune că totul se va schimba, atunci când se va schimba 
ordinea externă. El aspiră la o revoluţie internă, la convertirea inimii şi a gândului. 
 
Lumea se va schimba atunci când o vom vedea cu ochi noi. Vom şti să găsim pacea 
în confuzia şi furtunile lumii, atunci când se vor calma valurile inimii, când aceasta va 
deveni blândă, ca şi inima lui Isus. 
 
Căci jugul meu este bun 
 
De-acum termenul „jug” este pur simbolic, pentru că nu se mai foloseşte jugul pentru 
a ara. Termenul „jug” a rămas pentru a indica o obligaţie impusă, o datorie care este 
apăsătoare. Dar obligaţiile nu sunt toate apăsătoare, de fapt vorbim despre muncă 
grea şi muncă uşoară. Se spune că o muncă manuală este grea, pentru că trebuie 
folosită forţa muşchilor. Dar o muncă nu este grea pentru că este fizică; ea apasă în 
funcţie de atitudinea cu care este făcută. 
 
Un chirurg se pregătea să se întoarcă acasă la sfârşitul programului său de lucru. 
Dar tocmai când ieşea din spital, aude strigătul unei femei. Copilul ei suferise un grav 
accident; motocicleta sa s-a lovit de un camion. La primul ajutor mama stătea lângă 
băiat cu chipul desfigurat şi medicii îi spuneau că nu mai era nimic de făcut pentru el. 
Atunci chirurgul decide să intre din nou în sala de operaţie şi rămâne acolo toată 
noaptea. Operaţia reuşeşte. Astăzi chipul băiatului poartă semnele accidentului, dar 
el duce o viaţă normală. „Nu am lucrat niciodată cu atâta satisfacţie, ca în noaptea 
aceea” îşi aminteşte chirurgul. Iubirea face uşoară chiar şi o muncă grea; iubirea lui 
Dumnezeu face uşoare chiar şi poverile grele şi el ne ajută să le ducem cu zâmbetul 
pe buze. 
 
Joi – Sfântul Ioan Botezătorul (Matei 11,11-15) 
 
Dintre cei născuţi din femeie, nu a ieşit nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul 
 
În icoanele ce reprezintă botezul lui Isus în Iordan, sfântul Ioan Botezătorul este 
pictat ca un om de statură înaltă, cu un picior întins către Iordan şi celălalt care 
rămâne înapoi. Aceasta vrea să exprime că el stă între Vechiul şi Noul Testament. 
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Marile personaje din Vechiul Testament se disting prin darul profeţiei. Misiunea lor 
este aceea de a arăta încotro merge istoria Israelului şi de a aminti că tot ceea ce se 
întâmplă capătă sens în vederea venirii lui Mesia. 
 
Sfântul Ioan este ultimul profet şi-l arată pe Mesia nu  numai cu ajutorul  semnelor, ci 
direct, în persoană: „Iată mielul lui Dumnezeu” (Ioan 1,36). Predica sa este ultima 
înaintea vorbelor lui Isus. Istoria poporului ales începe deci şi se sfârşeşte cu două 
mari personaje: Avram şi Ioan Botezătorul. Avram este „tatăl tuturor creştinilor” 
(Galateni 3,6; Romani 4). Mântuirea începe cu credinţa şi speranţa. Credinţa este 
destinată să crească şi să devină văz şi Ioan îl vede pe Mesia.  
 
O istorie asemănătoare se repetă continuu, în mod simbolic, în viaţa noastră. Când 
credem în Dumnezeu şi îi acordăm deplină încredere, soseşte momentul în care 
vedem şi experimentăm că am făcut bine, că Dumnezeu este cu noi. 
 
Totuşi, cel mai mic din împărăţia cerurilor este mai mare decât el 
 
Acest text biblic nu este uşor de înţeles şi de fapt a fost interpretat în diferite feluri. 
Exegeza modernă oferă şi o explicaţie care duce la schimbarea traducerii. În loc să 
se spună „cel mai mic”, ar trebui să se spună „cel mai tânăr”. În acest caz Isus ar fi 
vorbit despre sine şi atunci semnificaţia textului este simplă: „Ioan Botezătorul este 
cel mai mare dintre profeţi, dar eu, care sunt mai tânăr, sunt cel mai mare; cu mine 
împărăţia lui Dumnezeu deja a venit”. 
 
Interpretarea trecutului este diferită. Se comparau cele două Testamente, Vechiul şi 
Noul şi valoarea lor. Evreii au primit de la Dumnezeu Legea şi profeţii şi a fost un 
mare dar al bunăvoinţei lui Dumnezeu. Dar un dar încă şi mai mare este acela de a 
primi un om în Biserică: botezul îl face om al lui Dumnezeu şi în euharistie el se 
uneşte cu Cristos însuşi. 
 
Această interpretare ne ajută să ne dăm seama de privilegiul pe care îl avem şi de 
mijloacele de salvare care ne sunt oferite ca membri ai Bisericii. 
 
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăţia cerurilor se ia cu năvală şi cei ce 
dau năvală pun mâna pe ea 
 
Şi acest verset a fost explicat în două moduri de către autorii spirituali. Prima 
explicaţie este simplă, dictată de experienţă. De la începuturi până astăzi, Biserica a 
fost mereu, mai mult sau mai puţin persecutată. Trebuie să ţinem cont că aceasta 
este istoria sa. Biserica „minusculă”, suntem noi înşine, de aceea şi în viaţa noastră 
personală orice decizie pentru binele nostru va întâlni o rezistenţă. Sfântul Ignaţiu de 
Loyola spunea că tocmai împotrivirea este aceea care asigură un creştin că a făcut 
alegerea corectă.  
 
În literatura monastică se atribuia acestui verset al evangheliei o altă semnificaţie. 
Împărăţia lui Dumnezeu, Biserica, darurile Sfântului Duh sunt deja aici între noi, la 
dispoziţia noastră. Şi totuşi este obositor să te converteşti şi să-l urmezi cu adevărat 
pe Cristos. Omul trebuie să se constrângă, să dea năvală. „Cei care dau năvală” în 
sensul pozitiv al cuvântului, sunt aceia care pun stăpânire pe împărăţia lui 
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Dumnezeu. Este aceeaşi concluzie ca în „Imitarea lui Cristos”: „Vei înainta în măsura 
în care vei da năvală”. 
 
 Vineri – Totul pentru gloria lui Dumnezeu (Matei 11,16-19) 
 
V-am cântat din fluier şi nu aţi jucat, v-am cântat de jale şi nu v-aţi tânguit 
 
Se pare că aici Isus face aluzie la un joc de copii. Sfântul Cirillo din Ierusalim îşi mai 
aminteşte încă de felul cum se jucau copiii din Palestina: „de-a nunta” şi  „de-a 
înmormântarea”. Copiii de fapt imită cu plăcere ceea ce văd că fac adulţii, mai ales la 
ceremonii şi îşi iau foarte în serios jocul lor, spre deosebire de adulţi.  
 
Mântuirea pe care Dumnezeu o aduce oamenilor, le este comunicată acestora prin 
intermediul martorilor divini. Unii îi cred, alţii le sunt ostili, dar majoritatea oamenilor 
nu-i iau în serios. De ce? Aşa-zisa axiologie, învăţătura asupra valorilor, ne ajută să 
înţelegem de ce omul ia în serios un lucru şi pe altul nu. Motivele sunt multe, dar 
după unii filosofi, printre care Heidegger, la bază stă problema alegerii fundamentale. 
În viaţă, omul face o alegere fundamentală: „aş vrea să fiu …” Ca urmare, va fi 
înclinat să dea valoare lucrurilor care sunt compatibile sau nu cu primul său proiect.  
Pentru viaţa morală şi religioasă, de o importanţă fundamentală este decizia „de a 
face bine”. În relaţie cu această alegere vitală, omul va evalua ca „serios” tot ceea ce 
duce la bine. 
 
A venit Ioan care nu bea şi nu mănâncă şi ei zic: „Are drac” 
 
În istoria popoarelor, postul are un înţeles special. Omul care încetează să mănânce, 
este ca şi cum ar rupe-o cu viaţa precedentă. Profeţii postesc înainte de a-şi începe 
misiunea. În anumite ţări, soţiile postea înainte de nuntă, pentru că treceau într-o altă 
casă, într-o altă familie. În primii ani de creştinism, se recomanda postul înainte de 
botez. 
 
Şi pe această linie se înscrie şi postul sfântului Ioan Botezătorul. Prin persoana sa 
poporul evreu trece din Vechiul în Noul Testament. Fariseii, persoane care respectau 
dispoziţiile vechi şi obiceiurile, nu vroiau să înţeleagă acest simbol. Tocmai pentru că 
era o mărturie puternică, fariseii o interpretau în mod negativ.  
 
Şi astăzi în viaţa de zi cu zi, dăm peste această atitudine. Cine persistă cu 
încăpăţânare în propria poziţie, interpretează în mod negativ tot ceea ce îl contrazice, 
chiar dacă este un semn evident de bine.  
 
A venit Fiul Omului care bea şi care mănâncă 
 
În spiritul vechii tradiţii, Isus îşi începe activitatea publică cu un post de patruzeci de 
zile, Şi ca urmare trăieşte ca un om „normal” în mediul său. Unii se miră. Predicarea 
sa nu ar fi fost mai eficientă dacă s-ar fi prezentat ca Ioan Botezătorul? Poate. Dar 
Isus avea un argument trainic pentru a alege o „viaţă normală”. În el Dumnezeu a 
devenit om şi tot ceea ce era omenesc, a devenit divin. Aşadar nu a înălţat la 
Dumnezeu numai ceea ce este extraordinar, neobişnuit, extrem, ci întreaga viaţa 
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omenească, cu toate manifestările ei în cele mai banale acţiuni. Pentru aceasta, mai 
târziu sfântul Paul scrie creştinilor: „Fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi orice alt 
lucru, faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu” (1 Corinteni 10,31). 
 
Şi astăzi? În viaţa Bisericii se întâmplă lucruri extraordinare, există sfinţi, se văd 
minuni, câteodată există şi revelaţii. Dar toate aceste fenomene nu reprezintă decât 
un mic procent din viaţa preoţească. În ea predomină viaţa zilnică „normală”. Din 
desfăşurarea unei vieţi oarecare, în normalitatea sa, se recunoaşte credinţa. 
 
Sâmbătă – Glasul profeţilor (Matei 17,10–13) 
 
De ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? 
 
Exista o convingere generală că imediat înainte de venirea lui Mesia, ar fi apărut din 
nou Ilie, considerat cel mai mare dintre profeţi. Isus spune că Ilie care a venit deja, 
este Ioan Botezătorul. În cauză nu este o persoană sau cealaltă, ci faptul că venirea 
lui Isus este anunţată de un profet. 
 
Este în aceasta o semnificaţie profundă, simbolul unui lucru care se verifică 
întotdeauna în viaţa spirituală. Destinele omeneşti sunt diferite, câteodată foarte 
complicate. Dar autorii spirituali ne asigură că omul, mai devreme sau mai târziu, îl 
va întâlni pe Cristos şi că această întâlnire este de obicei anunţată de un profet, 
adică de un om care vorbeşte în numele lui Dumnezeu şi care-l pregăteşte pe om 
pentru întâlnirea cu Cristos. Este o vocaţie mare, dar în viaţa obişnuită nu are nimic 
extraordinar. O îndeplinesc părinţii şi educatorii faţă de tineri; un prieten faţă de un 
prieten; apoi însuşi Cristos ne vorbeşte prin glasul conştiinţei. Cine-l iubeşte cu 
adevărat pe aproapele îl pregăteşte cu cuvinte frumoase şi cu exemplul său, până 
când învaţă să asculte glasul conştiinţei. 
 
Va veni Ilie şi va aşeza toate lucrurile 
 
Poporul evreu credea în venirea profetului căruia îi atribuia o mare putere de 
reînnoire. Profetul Ioan Botezătorul predicase cu entuziasm o reînnoire, dar nu toţi îşi 
schimbară viaţa. Cuvintele pasionate şi exemplul personal pot avea mare influenţă 
asupra oamenilor. Dar adesea schimbarea este numai aparentă.  
 
Sfântul Vasile reflectă asupra acestei chestiuni atunci când vorbeşte despre 
problema educaţiei. Începeau în timpul său, aşa-zisele şcoli mănăstireşti, în care se 
primeau băieţii pentru a-i educa pentru viaţa spirituală. Sfântul Vasile se întreba: vor 
avea succes? Ce putem da cu adevărat acestor tineri? Şi răspunde: le putem da trei 
lucruri: să-i învăţăm principiile corecte ale vieţii, să le dăm un exemplu bun, să-i 
obişnuim cu o conduită bună şi cu rugăciunea. Dar restul va depinde de libera voinţă 
a adolescentului. Dacă se va decide pentru bine, va şti despre ce este vorba şi se va 
obişnui cu aceasta. Dar dacă refuză alegerea bună, nici un fel de educaţie nu-l va 
putea constrânge la bine. Profeţii pregătesc venirea lui Cristos, dar întâlnirea 
personală cu el, rămâne în totalitate liberă.  
 



Evanghelia de fiecare zi ( de Tomas Spidlik) 

 

 

16 

Ilie a şi venit şi ei nu l-au recunoscut; ci au făcut cu el ce au vrut. Tot aşa are să 
sufere şi Fiul Omului din partea lor.  
 
Vechiul Testament, spune sfântul Paul, era un îndrumător adică educa spre Cristos 
(Galateni 3,24). Şi astăzi, educaţia religioasă a tinerilor este pedagogia. Este însă o 
mare şi laude. Dar nu poate conta pe succesul aceluia care a ales să-l urmeze pe 
Cristos, dimpotrivă diferenţă între această învăţătură şi aceea a cântatului, a picturii, 
a poeziei, a căror învăţare este legată de talent. 
 
Viaţa religioasă nu este numai o materiei de învăţat. Cine ştie să cânte primeşte 
aplauze: va fi duşmănit de mulţi şi numeroşi vor fi aceia care vor lupta împotriva celor 
ce-L urmează. Sfinţii erau foarte conştienţi de această situaţie, pentru că de fiecare 
dată când alegeau binele, se aşteptau la ură şi la greutăţi. Ba chiar, ostilităţile le 
confirmau convingerea că se aflau pe calea dreaptă. Astfel, cu curaj, mergeau 
înainte.  

 
 

A TREIA SĂPTĂMÂNĂ DIN ADVENT 
 
 
Luni – Faptele cu puterea lui Dumnezeu (Matei 21,23-27) 
 
Cu ce putere faci aceasta? 
 
Vindecările celor bolnavi au fost între faptele făcute de Isus, acelea care au uimit cel 
mai mult lumea. Şi astăzi există vindecători cu puteri deosebite; natura dă anumitor 
persoane capacitate şi puteri speciale şi nu există nimic miraculos în aceasta. 
Minunile lui Cristos însă depăşeau darurile naturale; exista în ele o putere 
superioară. Dar cum să o atribui unei intervenţii divine? Şi dacă în schimb aceasta 
era rodul duhului răului? Putea fi legitim să o suspectezi. Pentru aceasta Isus asigură 
poporul, spunând ca acesta să acţioneze cu puterea primită de la Tatăl, chiar, se 
poate spune că Tatăl însuşi face minuni prin intermediul Fiului (Ioan 10,25). Şi 
mulţimile se minunau că „Dumnezeu a dat o asemenea putere oamenilor” (Matei 
10,25). 
 
Întreaga istorie a salvării arată cum Isus „coboară” peste oameni şi le dă lor puterea 
sa divină. Acest mister rămâne până astăzi fundamentul Bisericii, dar mai ales al 
rugăciunilor şi al sacramentelor sale. 
   
Preoţii mai de seamă şi bătrânii poporului i-au spus: „Cu ce putere faci aceasta?” 
 
Iată o întrebare pe care o întâlnim deseori. Să luăm un miracol de la Lourdes. Înainte 
de a considera miraculoasă o vindecare, un medic necredincios sau ateu va putea 
face multe ipoteze, va putea consulta referatele medicale, va putea asculta mărturiile 
directe ale acelora care se aflau alături de pacient. La sfârşit, probabil va declara că 
nu este în măsură să explice acel tip de vindecare, pentru că nu este conformă 
experienţei medicale. Dacă cineva îl va întreba dacă se poate vorbi despre o 
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intervenţie divină, va spune că aceasta nu este de competenţa sa, dar că personal 
nu crede în minuni. Cine nu crede în Dumnezeu, nu poate admite intervenţia sa în 
lume. Conducătorii poporului lui Israel nu vor să creadă că Isus este Mesia, deci nici 
nu pot considera divine faptele lui. Nici astăzi Biserica nu va putea convinge pe 
cineva care nu crede. Scriitorul Franz Werfel a pus această frază pe frontispiciul 
Cântului său despre Bernadette: „Cine crede în Dumnezeu nu are nevoie de 
miracole, şi cine nu crede în Dumnezeu nu va fi ajutat să creadă de nici un miracol”. 
 
Botezul lui Ioan de unde venea? 
 
Pentru a evalua un caz concret, sunt importanţi martorii de încredere, cărora li se va 
cere o părere. Sfântul Ioan Botezătorul dă o mărturie clară şi decisivă despre Isus 
(Ioan 1,29...). Este un martor de încredere şi poporul îl crede, dar nu convinge 
conducătorii poporului care pun la îndoială cuvintele sale. 
 
De două mii de ani, milioane de credincioşi dau mărturie despre învăţătura lui Cristos 
şi a Bisericii şi unii îndură martiriul şi moartea. Cuvântul grecesc şi latin martyres 
înseamnă de fapt martori. Şi totuşi sunt atâţia aceia care nu cred în martori şi chiar le 
neagă orice credibilitate. Este urmarea logică a ateismului: cine nu crede în 
Dumnezeu încetează să creadă şi în oameni. Roadele acestei atitudini le vedem în 
experienţa cotidiană.  
 
Marţi – Sinceritatea faptelor (Matei 21,28-32) 
 
Fiule, du-te astăzi de lucrează în vie. Şi el a răspuns: „Da, Doamne”; dar nu s-a dus. 
 
Un misionar dintr-o insulă din Pacific, povestea despre dificultatea unui european de 
a se obişnui cu o altă mentalitate. Noi - spunea – dojenim copiii dacă spun minciuni şi 
îi pedepsim. În această insulă, sarcina principală este de a-i învăţa pe copii să nu se 
contrazică. Într-o zi, misionarul i-a întrebat pe copiii de la şcoală dacă, după amiază, 
puteau să-i dea o mână de ajutor ca să transporte nişte lucruri. Cu un surâs, toţi au 
spus da, dar apoi nu s-a prezentat nimeni. Când misionarul i-a dojenit, au început toţi 
să plângă. De ce era aşa de rău, dacă ei i-au răspuns atât de amabil? 
 
Misionarul povestea că acei copiii nu erau răi, doar că ar fi trebuit ca el să pună 
întrebarea în mod diferit. A spune „da” pentru ei este o amabilitate normală, dar acel 
„da” de la sine, nu contează. 
 
Mentalitatea occidentală este diferită. Nimeni nu este dispus să ne acorde încredere 
dacă spunem „da” şi nu ne ţinem de cuvânt, chiar dacă suntem sinceri. Şi totuşi, câţi 
de „da” îi spunem lui Dumnezeu! Câte promisiuni frumoase îi facem, promisiuni 
conţinute în rugăciunile pe care le recităm, dar care rămân doar un exerciţiu de 
amabilitate, potrivit stilului copiilor din insuliţa din Pacific! 
 
Răspunse: „Nu vreau”; dar apoi, părându-i rău, se duse.  
 
Apetitul este semn de sănătate, dorinţa de a munci arată sănătatea sufletului. Din 
păcate, oameni perfect sănătoşi la trup şi în suflet, sunt puţini. Poate sunt mulţi aceia 
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care nu au chef să muncească. Dacă o declară deschis, cel puţin sunt sinceri şi nu 
au nevoie să inventeze boli imaginare pentru a se justifica.  
 
Dar dincolo de mărturia sinceră a lenei lor, este amintită o altă experienţă: se poate 
munci chiar fără a avea chef. Filosofia scolastică folosea doi termeni: voluntas, voinţa 
de a decide, de a şti să spui: eu vreau. Velleitas, dorinţa, adică o anumită promisiune 
vagă de a face ceva. Caracterul şi moralitatea omului depind de primul termen, 
voinţa. Când omul este capabil să spună: „Vreau, chiar dacă nu am chef”, fapta sa 
este mai merituoasă cu cât are mai mulă voinţă, dar o slabă dorinţă. 
 
Vameşii şi prostituatele vor merge înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu. 
 
Uneori în evanghelie găsim stând aproape vameşii şi prostituatele. Sunt două tipuri 
de păcătoşi, în mod general dispreţuiţi, pentru că sunt nepăsători faţă de legea lui 
Dumnezeu. Cu siguranţă aparţin grupului acelora care refuză să muncească în via lui 
Dumnezeu. Faptul că Isus îi apără, provoacă un mare scandal. Nici o societate, în 
realitate, nu admite ca oameni cu bună reputaţie să fie comparaţi cu aceia cu faimă 
rea. Dar Isus, cu nici o ocazie nu apără modul lor de a trăi deoarece cunoştea bine 
păcatele lor. El exprimă numai criteriul său deosebit de a stima oamenii: conform 
capacităţii lor de a se converti. 
 
În poveşti se disting două tipuri de oameni: aceia în totalitate buni şi aceia în mod 
incorigibil răi. Dar viaţa nu este o poveste. Scriptura ne dezvăluie tuturor păcătoşenia 
şi slăbiciunea noastră, dar şi posibilitatea de a ne converti. Pentru aceasta, tocmai 
convertirea este tema fundamentală a Bibliei.  
 
 Miercuri – Întrebarea sfântului Ioan Botezătorul  (Luca 7,19-23; cf. Matei 11,2-15) 
 
Tu eşti acela care vine? 
 
Aşteptarea este un semn de viaţă. Când merg la culcare, am speranţa să mă scol a 
doua zi de dimineaţă. La începutul unei zile noi, începem să muncim şi sperăm să ne 
odihnim seara. Cine nu mai aşteaptă nimic, într-un anumit sens nu mai trăieşte, este 
din punct de vedere psihologic, mort. Desigur, aşteptările sunt de diferite feluri, 
conform gradului de succes în viaţă. Cea mai simplă, este aşteptarea zilei de mâne, 
speranţa că viaţa va continua, că pentru mine nu s-a terminat încă. Dar singură, 
această atitudine este fără conţinut. Pentru aceasta cultivăm speranţa că mâne va 
veni ceva mai bun. Mergând înainte în viaţă, această speranţă devine tot mai 
concretă; sunt unii care speră să termine de scris o carte la care lucrează. Sunt toate 
speranţe parţiale, dar dacă nu se realizează nasc tristeţe şi dacă se realizează nasc 
sentimentul că viaţa s-a sfârşit şi nu mai este nimic de aşteptat. Şi totuşi viaţa este 
mare şi mari sunt speranţele sale.  
 
Toţi evreii aveau speranţă în aceeaşi promisiune: venirea lui Mesia. Dar Cristos este 
şi pentru creştini, singurul conţinut plin de speranţă în viaţă.  
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Trebuie să aşteptăm pe un altul? 
 
Evreii aşteptau venirea lui Cristos: noi creştinii, credem că el deja a venit. Dar 
această venire a fost numai începutul istoriei Noului Testament. La sfârşitul 
veacurilor, el se va întoarce din nou în slavă. Câteodată teologii se întreabă: „A doua 
venire, va fi anunţul definitiv al sensului istoriei noastre?” Nu ar putea poate, să apară 
din nou un nou Mesia şi după Vechiul şi Noul testament să vină al treilea Testament, 
o revelaţie a lui Dumnezeu încă şi mai completă? 
 
Răspunsul la această întrebare este negativ. Credem că Isus este cuvântul lui 
Dumnezeu întrupat. Cu acest Cuvânt, Dumnezeu a spus tot ceea ce dorea să 
dezvăluie oamenilor. Aceasta nu înseamnă că ei au înţeles. Pentru înţelegerea lui 
Cristos, noi înşine şi întreaga Biserică trebuie să creştem în mod progresiv. 
 
Adesea auzim spunându-se „Biserica se schimbă, nu mai este acea de la început”. 
Tot ceea ce creşte are două aspecte: se schimbă şi rămâne la fel. Şi noi suntem mult 
schimbaţi de timp din tinereţea noastră şi totuşi rămânem aceeaşi persoană. Aşa 
este şi pentru toate schimbările Bisericii. În ea este prezent Cristos viu, Cristos ieri, 
astăzi şi întotdeauna, Cristos care creşte până la deplinătatea sa.  
 
Cristos „stă să vină” 
 
În Crez recităm fraza: „va veni să judece pe cei vii şi pe cei morţi”. De obicei o 
înţelegem în mod simplu: la sfârşitul veacurilor Fiul omului va apare pe norii cerului 
(Matei 24,30) pentru a încheia evoluţia lumii cu un act solemn. În icoane acesta este 
reprezentat în acest fel: în înalt sunt îngerii care închid arcul bolţii cereşti cu soarele, 
luna şi stelele. Se sfârşeşte lumea care a început cu crearea cerului şi a pământului 
(Geneza 1,1). Este de la sine înţeles că este vorba de o reprezentare imaginară ce 
nu ţine de litera legii, dar nu putem vorbi despre aceste mari mistere decât prin 
intermediul imaginilor.  
 
Confuzia se naşte din traducerea textului grec al Crezului: „va veni”, care ne duce 
într-un viitor foarte îndepărtat. Dimpotrivă, atât termenul originar latin, cât şi cel 
grecesc, au un sens prezent, ne pun în prezenţa lui Cristos care „stă să vină”, ceea 
ce înseamnă că încet, dar sigur, pătrunde în lumea noastră, chiar dacă aceasta se 
întâmplă în mod invizibil. Fiecare faptă bună, fiecare rugăciune, constituie o parte din 
marea venire a lui Cristos în momentul final al timpului. Zi după zi, Cristos ne este tot 
mai aproape şi aşteptarea devine în fiecare zi tot mai intensă. 
 
Joi – Mărturia lui Isus despre Ioan (Luca 7,24-30; cf. Matei 11,11-13) 
 
Ce aţi mers să vedeţi? O trestie clătinată de vânt? 
 
Traducerea orientală îl consideră pe Sfântul Ioan Botezătorul fondatorul vieţii 
monastice, pentru că de tânăr el a trăit în deşert. Astăzi unii gândesc că a primit o 
educaţie ascetică la Qumran, pe malurile Mării Moarte, unde trăiau aşa-zişii „esseni” 
care duceau o viaţă de tip monastic.  
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Este sigur că Ioan, când a început să predice, a făcut o mare impresie. Într-o 
societate în care oamenii se zbat numai pentru a mânca, a se îmbrăca şi a se distra, 
iată că soseşte un om indiferent la toate aceste lucruri, care artă concret că 
adevăratele nevoi ale trupului sunt puţine şi este nevoie de puţin pentru a le 
satisface. Tot timpul care rămâne, şi este mult, poate fi folosit gândind la Dumnezeu. 
Asceţii din toate părţile şi de toate religiile, văd în realizarea acestui ideal, misiunea 
lor în societate. Nu dispreţuiesc pe nimeni şi nici alegerile nimănui, dar pentru ei 
înşişi aleg să trăiască fără gândul la necesităţile materiale, înălţându-şi gândul la 
idealul pur. Prin intermediul lor se arată la ce înălţimi poate ajunge adevărata măreţie 
a omului.  
 
El este acela care a fost anunţat de profetul Isaia atunci când a spus: „Glasul unuia 
care strigă în deşert” 
 
Ascetismul nu este un fenomen tipic creştin. Exista încă din timpurile vechi în Egipt, 
în India, în Extremul Orient. Fundamentul său este simplu şi este căutarea 
înţelepciunii. Este înţelept cel care ştie să distingă ceea ce este important de ceea ce 
este secundar, cel care ştie să dea întâietate sufletului decât trupului, intereselor 
interne mai curând decât celor provizorii şi trecătoare. Nu toţi asceţii sunt religioşi. 
Există asceţi umanişti, dar şi atei care ştiu să sacrifice multe pentru idealul lor. Dar 
este tragic dacă asemenea idealuri, în cele din urmă, se dovedesc a fi false, simple 
iluzii. Ascetismul biblic face parte dintr-o altă premisă. El este tot una cu viaţa 
profetică. Profetul este un om trimis de Dumnezeu pentru a realiza o acţiune mare şi 
pentru aceasta sacrifică tot ceea ce constituie obstacol pentru această misiune. El 
are certitudinea plăcută că sacrificiile sale nu sunt în zadar, că nu aleargă după un 
fluture înşelător, nu are nici un fel de fanatism. Dumnezeu îi arată unde să meargă şi 
el merge încrezător pe drumul său.  
 
El va pregăti calea înaintea ta 
 
Câtă oboseală costă pregătirea unei nunţi, a unei adunări familiale, a unei sărbători. 
Dar o facem cu plăcere pentru că aşteptăm cu bucurie acel moment. Iată un alt 
aspect al ascetismului creştin: aşteptarea, expectativa escatologică. La ceea ce am 
renunţat se va întoarce într-o formă încă şi mai frumoasă. Şi vechea uzanţă a 
postului înaintea marilor sărbători, este un simbol al speranţei creştine. Sau 
scandarea timpului: după cele şapte zile ale săptămânii, care însemnau viaţa 
pământească, aşteptăm „ziua a opta”, ziua veşnicei bucurii, a vieţii veşnice. Astfel 
înţelegem că greutăţile vieţii noastre, oricât ar fi de lungă sau scurtă, sunt nimic dacă 
sunt raportate la viaţa veşnică. Cel ce o aşteaptă, dă un sens deplin vieţii sale şi 
încearcă o bucurie naturală chiar şi când este vorba de aversiune. Va putea fi şi 
neliniştit, dar este acea nelinişte inseparabilă de dinamismul vieţii, care găseşte 
bucurie şi în sacrificiu. Un creştin nu va putea fi niciodată trist, nici dacă viaţa sa se 
scurge în renunţări continui. Speranţa pentru mâine, dă sens şi bucurie vieţii de 
astăzi. 
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Vineri – Lumina predicatorilor credinţei (Ioan 5,33-36)  
 
Era o lampă care arde şi luminează 
 
În multe ţări din Europa există grote cu stalactite şi stalagmite. Profită de acestea 
turismul , dar cu  condiţia să existe în ele o iluminare bună, altfel, în întuneric o grotă 
nu stârneşte admiraţie, ci teamă. Lumina valorifică formele bizare subterane. Şi 
oamenii îşi fac lumină unii cu alţii, un fel de iluminare care, poate ar fi mai potrivit să o 
definim „explicaţie”. Vizitând un muzeu, putem vedea multe lucruri, dar să nu 
înţelegem nimic. Însă cu explicaţiile unui ghid expert, este ca şi cum ochii noştri s-ar 
deschide şi ne dăm seama câte lucruri interesante există. Ghidul a devenit o lampă 
care luminează ceea ce vedem. O vocaţie similară, chiar dacă la un nivel superior, 
era aceea a profeţilor. Aceasta este funcţia Bisericii şi a unei persoane faţă de 
cealaltă: să arate frumuseţea lumii spirituale, până când aceasta devine vizibilă. Dar 
înainte de a o arăta celorlalţi, trebuie să învăţăm să o vedem noi înşine.  
 
Voi aţi vrut numai să vă veseliţi câtva timp la lumina lui    
 
Fiecare ghid turistic al unui muzeu oarecare, cunoaşte experienţa insuccesului. La 
început toţi îl ascultau, dar dacă se lungeşte prea mult, lumea începe să dea semne 
de oboseală, câte unul se îndepărtează de grup, altul face semne disperate de 
încheiere. Psihologii folosesc doi termeni: „a suscita curiozitatea” şi „a trezi interesul”. 
Par să însemne acelaşi lucru, dar în realitate nu este aşa. Curiozitatea dispare, 
interesul, dimpotrivă, creşte. Problemele religioase suscită cu uşurinţă curiozitate, 
mai ales când este vorba de fenomene extraordinare. Poate fi câte un cititor 
ocazional, curios, care să achiziţioneze o carte ce vorbeşte despre mistică sau de 
noile metode de meditaţie, dar îi este greu să ajungă la sfârşitul ei. Adevăratul interes 
este un alt lucru. Atenţia nu se concentrează numai asupra a ceea ce se citeşte sau 
se aude, ci mai curând asupra persoanelor însăşi. Începem să înţelegem că ceea ce 
„ni se explică” dezvoltă capacităţile noastre şi favorizează creşterea noastră 
spirituală.  
 
El nu era lumina, ci trebuia să dea mărturie despre lumină (Ioan 1,8)    
 
Ghidul pinacotecii ilustrează sensul tabloului. Unul dintre turişti ascultă cu atenţie şi la 
sfârşit spune: „Am înţeles”, dar fără măcar să fi privit tabloul. Este satisfăcut să ştie 
cum se interpretează opera, dar el personal nu este capabil să-i descopere sensul, 
nici cu ajutorul ghidului. Pedagogia pune în gardă educatorii asupra prea multei 
exercitări a sugestiei asupra studenţilor, pentru a nu se confirma cazul băiatului care 
învaţă pentru că-şi iubea profesorul şi care fără influenţa învăţătorului ar fi sfârşit prin 
a-şi pierde interesul pentru obiectul de studiu. Despre sfântul Ioan se spune că el nu 
era lumină, ci trebuia numai să dea mărturie despre lumină. Funcţia ei era să 
conducă oamenii la Cristos: dar lumina lui Cristos, fiecare trebuie să o descopere 
personal. Pentru aceasta lectura Scripturii, a cărţilor religioase, a omiliilor trebuie să 
fie făcută cu meditaţie şi cu rugăciune. Toate acestea sunt de ajutor, dau o mărturie 
despre lumina lui Cristos, dar a deschide ochii, este datoria noastră. 
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A PATRA SĂPTĂMÂNĂ A ZILELOR DE ADVENT 

 
 
17 decembrie – Genealogia lui Isus (Matei 1,1–17) 
 
Genealogia lui Isus  
 
Potrivit Vechiului Testament, istoria unui om continuă în descendenţii săi şi tocmai în 
această continuitate capătă sens viaţa şi munca sa. Pentru aceasta Matei prezintă 
naşterea lui Isus ca o concluzie a istoriei sfinte, ca împlinire a vremurilor (Galateni 
4,4). Potrivit cărţii apocaliptice a lui Enoch, Mesia vine în a şaptea săptămână după 
vocaţia lui Avram. Poate că acelaşi gând l-a inspirat pe Matei să enumere de trei ori 
paisprezece străbunii lui Isus, adică de şase ori şapte, adică şase „săptămâni” 
înaintea începerii săptămânii sfinte. Întreaga istorie a Israelului formează o unitate, 
este ca şi cum ar fi un organism ce creşte lent transformând floarea în fruct, care 
este Cristos „trandafirul rădăcinii lui Iese” (Romani 15,12). La această unitate vie se 
gândea şi Sfântul Paul când a scris creştinilor că sunt „un trup” numai cu Cristos 
(Coloseni 1,18). 
 
Din păcate suntem obişnuiţi să considerăm această unitate numai în sens orizontal, 
pământesc: pe când astăzi, noi care trăim în acest timp, formăm cu Cristos o unitate 
supranaturală. Semiţii gândeau mai dinamic din punct de vedere istoric: suntem o 
unitate, suntem „una” cu aceia care au fost înaintea noastră şi care vor fi după noi. 
Isus s-a născut din genealogia lui Avram, noi din aceea a lui Cristos. Deci sunt 
valabile aici legi de ereditate care depăşesc legile naturii.: Cristos intră în lume din 
noi şi noi din El.  
 
Genealogia spirituală 
 
Importanţa genealogiei Scripturii derivă din concepţia creaţiei. Dumnezeul Bibliei este 
viu, deci creează omul care trăieşte, purtător şi dătător de viaţă. Acest lucru este 
exprimat în Geneză cu binecuvântarea divină: „Dumnezeu a creat omul după chipiul 
său; după chipul lui Dumnezeu l-a creat; bărbat şi femeie i-a făcut; Dumnezeu i-a 
binecuvântat şi le-a spus: Fiţi fertili şi înmulţiţi-vă!” (Geneza 1,27-28). 
 
Vechiul Testament înţelegea porunca mai ales în sens material, de aceea în multe 
ocazii laudă fertilitatea femeilor şi funcţia pe care o au mamele perpetuarea 
poporului. 
 
Eva se bucură când prin bunăvoinţa lui Dumnezeu naşte primul fiu (Geneza 4,1). În 
tot Vechiul Testament mamele lipsite de copii plâng şi se consideră excluse de la 
binecuvântarea divină. Dar multe dintre ele, începând cu Ana, mama profetului 
Samuel (1 Samuel 1) până la Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul (Luca 1), sunt 
prevestirea unei noi fertilităţi spirituale pe care Cristos o realizează în Biserică. În ea 
sunt mulţi taţi şi multe mame care procreează şi hrănesc spiritual pe cel apropiat, 
până când creşte în deplinătatea fiilor lui Dumnezeu. Conciliul Vatican II subliniază 
datoria părinţilor de a-şi ajuta fiii lor şi în creşterea spirituală.  
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Căutarea identităţii  
 
„Identitate” este un termen modern, care exprimă programul unei sănătoase evoluţii 
vitale: procesul potrivit căruia se întăresc elementele care fac parte din organism şi 
se exclud cele nocive care îl slăbesc. Este ceva asemănător cu capacitatea pictorilor 
de a imprima pe pânză trăsăturile elective ale temei operei, eliminând tot ceea ce 
este incoerent şi lipsit de armonie cu ea. Este ceea ce omul face în viaţa sa. Dar, din 
păcate. Acesta aplică acest principiu numai în interes material şi egoist alegând, de 
exemplu, numai ceea ce îl duce să câştige mulţi bani, ceea ce îi place sau îl 
distrează.  
 
Creştinismul ne învaţă că suntem un singur trup cu Cristos. Identitatea noastră vine 
tocmai din unirea şi din relaţia cu ceilalţi. În Biserică, această unitate se capătă trăind 
în tradiţie. „Ca şi catolic am experienţa a două mii de ani – spunea un gânditor creştin 
– şi vreau să retrăiască în mine toată frumuseţea spirituală pe care au trăit-o înaintea 
mea sfinţii şi oamenii geniali ai creştinismului”. 
 
Cine face parte dintr-o mare naţiune, în general se prevalează de această 
apartenenţă. Dar este numai o iluzie. Singura apartenenţă adevărată este aceea la 
unitatea tuturor în Cristos.  
 
18 decembrie – Iosif om drept (Matei 1,18-24)  
 
Iosif cel drept 
 
Pare o tautologie: oamenii drepţi iubesc dreptatea. Dar despre ea, nu au toţi acelaşi 
concept. În mod normal se consideră drept acela care iubeşte pe cel drept. Dar care 
este adevăratul drept? În societatea noastră este stabilit de legi scrise. Pentru 
aceasta, se spune că este drept, judecătorul care aplică în mod corect legile. Dreptul 
privat între două sau mai multe persoane, este reglat prin contracte care stabilesc 
condiţiile şi angajamentele părţilor. Cu siguranţă că între popoarele nomade 
contractele scrise erau rare. Acordul între părţi era stabilit pe cuvânt şi se încheia cu 
o promisiune: „Eu vă promit …” Drept era acela care-şi ţinea promisiunea. Înşelător 
era acela care nega că a promis sau nu se simţea obligat să onoreze angajamentul 
luat. Dar aceasta era practica oamenilor „normali”. Poporul lui Israel era într-o 
condiţie cu totul specială: el a încheiat o alianţă, un contract cu Dumnezeu însuşi. A 
promis să respecte poruncile lui şi Dumnezeu i-a promis la rândul său, protecţia sa şi 
în viitor trimiterea lui mesia. Evreii drepţi erau aceia care păstrau această alianţă. 
Erau mulţi aceia care să o facă? Iosif este cu siguranţă unul dintre cei puţini. Şi 
pentru aceasta i-a fost permis să facă parte din realizarea marii promisiuni, venirea 
lui Mesia. Fidelitatea faţă de Dumnezeu, primeşte întotdeauna o mare recompensă. 
 
Dreptatea divină şi omenească  
 
Pentru a încheia o alianţă este nevoie de două părţi. Dacă una din cele două părţi nu 
respectă contractul, automat cealaltă este dezlegată de orice obligaţie. Este aceasta 
valabil şi pentru alianţa dintre Dumnezeu şi oameni? Aceasta este tema principală a 
predicilor profetului Osea. Evreii nu respectă legea lui Dumnezeu, deci nici 
Dumnezeu nu-i va mai proteja. Dacă pricina ar fi supusă unui judecător imparţial, el 
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ar da dreptate lui Dumnezeu. „Ascultaţi cuvântul lui Dumnezeu, voi Israeliţi, căci 
Domnul are o judecată cu locuitorii ţării. Nu există de fapt sinceritate şi nici iubire în 
cel apropiat, nici cunoştinţă de Dumnezeu în ţară” (Osea 4,1). Şi care este rezultatul? 
„Piere poporul meu din lipsă de cunoştinţă. Pentru că tu refuzi cunoştinţa şi eu te voi 
refuza pe tine ca preot al meu; ai uitat legea Dumnezeului tău şi eu voi uita pe copiii 
tăi” (Osea 4,6). Dar nu sunt ultimele cuvinte ale profetului. Dumnezeu este drept, dar 
nu ca oamenii, este drept într-un mod al său special: îşi ţine promisiunea, chiar dacă 
nu este obligat să o facă. Raţiunea? „Pentru că sunt Dumnezeu şi nu sunt om; sunt 
sfântul în mijlocul tău şi nu voi veni să urăsc„ (Osea 11,9). Atunci milostivirea apare 
ca un fel de dreptate, de fidelitate faţă de propria promisiune, de fidelitate în iubire. 
 
Iosif, om drept, decise să o lase în ascuns 
 
La prima vedere pare o nepotrivire: Maria pare infidelă; Iosif nu-şi foloseşte dreptul 
de a o pedepsi, ci se comportă cu compătimire. Dreptatea sa atunci, este superioară 
celei omeneşti, este la fel cu dreptatea lui Dumnezeu. Primeşte deci un premiu foarte 
mare. Este primul care este introdus în misterul mântuirii, al încarnării, al operei 
supreme a divinei milostiviri. Să fim atenţi la elementele singulare ale acestei istorii. 
Poporul lui Israel este infidel lui Dumnezeu, dar principalii săi reprezentanţi, fariseii şi 
învăţătorii legii, se considerau drepţi. Maria, dimpotrivă, pură şi complet fidelă lui 
Dumnezeu, este suspectată de infidelitate. ŞI această contradicţie este un semn al 
timpurilor. 
 
Noua alianţă este ascunsă în inimile omeneşti. În mod aparent, credincioşii vor fi 
judecaţi greşit şi vor fi neînţeleşi. Dumnezeu însă va descoperi adevărul ascuns 
acelora care vor fi demni de el. 

 
19 decembrie – Revelaţia  lui Zaharia în templu (Luca 1,5-25) 
 
Rugăciunea ta a fost ascultată 
 
În familiile sănătoase copiii sunt consideraţi o binecuvântare. Cu copiii se întăreşte 
viţa şi importanţa unui popor. În ce-i priveşte pe Evrei, există un element în plus: 
promisiunea viitoarei împărăţii mesianice. A rămâne fără copii însemna a fi excluşi de 
la această speranţă. 
 
Dar împărăţia lui Dumnezeu nu se naşte numai din sângele şi din împreunările 
trupeşti, ci şi din Dumnezeu (Ioan 1,13). Sfântul Ioan Botezătorul, care trebuia să fie 
imediatul precursor al lui Mesia, se naşte şi din rugăciunile făcute în templul din 
Ierusalim de către tatăl său, preotul Zaharia. Zaharia este un exemplu pentru familiile 
creştine care ar trebui să aştepte fiecare copil nu numai ca propriu descendent, dar şi 
ca fiu al lui Dumnezeu. Adevăraţii oameni mari ai istoriei, adesea au mărturisit că ei 
cred că scopurile atinse, succesul, consensul obţinut, au fost în mare parte meritul 
rugăciunilor mamelor lor.  
 
De aceea soldaţii care plecau la război, cereau rugăciunea mamei. Dar cum întreaga 
viaţă omenească este o luptă, tinerii trebuie să fie mereu însoţiţi de rugăciunile 
părinţilor care să-i urmeze şi să-i apere.   
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Sunt bătrân şi soţia mea este înaintată în vârstă 
 
Isac s-a născut din Avram şi Sara, când aveau deja o vârstă la care nu se mai poate 
spera să ai un descendent. Ana era de-acum bătrână când a venit Samuel. În 
aceeaşi situaţie este naşterea lui Ioan Botezătorul şi evangheliile apocrife atribuiau o 
naştere asemănătoare şi Fecioarei Maria. Ce înseamnă aceasta? Este povestirea 
simbolică a naşterii lui Isus prin intermediul Duhului Sfânt. 
 
Se doreşte să se sublinieze un adevăr important valabil pentru toţi creştinii, dar 
adesea uşor uitat: venirea fiecărui om în lume, face parte din proiectul lui Dumnezeu 
şi părinţii sunt numai instrumentul în mâinile Providenţei. Fiecare se naşte din  Duhul 
Sfânt şi orice viaţă omenească este o faptă minunată a iubirii lui Dumnezeu. 
Dumnezeul Bibliei este „dumnezeul viu”, acela care „trăieşte şi domneşte” şi dă viaţa 
oamenilor ca darul cel mai preţios. 
 
Tu vei rămâne mut 
 
Muţenia provizorie este prezentată de evanghelie ca pedeapsă pentru lipsa de 
credinţă  a lui Zaharia. Este o diferenţă evidentă între el şi Fecioara Maria, cea ferice 
pentru că a crezut (Luca 1,45). Aceea a lui Zaharia, este o pedeapsă specială şi 
Părinţii Bisericii îi atribuie o semnificaţie simbolică. Sfântul Grigore Nazianzenul se 
joacă cu cuvintele: Sfântul Ioan Botezătorul trebuie să devină „glasul celui care strigă 
în deşert” (Luca 3,4), glasul care pregăteşte dezvăluirea cuvântului divin şi deci este 
convenabil să se nască în linişte. În faţa glasului lui Dumnezeu, toate glasurile 
omeneşti devin mute. Alţii subliniază legătura strânsă dintre pedeapsa lui Zaharia şi 
lipsa lui de credinţă. 
 
Folosim cuvintele pentru a comunica. Dar pentru ca fiecare discurs să aibă un sens, 
trebuie să existe încredere în ceea ce va fi spus, trebuie să fie luat în serios fiecare 
cuvânt: numai aşa poate exista un răspuns. Acelaşi lucru se întâmplă în convorbirea 
cu Dumnezeu. Trebuie mai întâi să ascultăm ceea ce Dumnezeu ne spune şi numai 
după aceea vor avea putere cuvintele întrebării noastre către El. Rugăciunea este o 
discuţie şi discuţia cere încredere. Dacă lipseşte încrederea, rugăciunea este sterilă 
şi omul devine mut în faţa lui Dumnezeu. Este o adevărată pedeapsă, care se 
corectează reînnoind mereu credinţa. 
 
20 decembrie – Plină de har (Luca 1,26-38) 
 
Ave, plină de har 
 
În vocabularul nostru cuvântul „har” are o semnificaţie în general religioasă. În 
teologie vorbim de harul sfinţitor, ajutător, sacramental, etc. Când îngerul se 
adresează Fecioarei Maria cu titlul special de „plină de har”, ne gândim imediat la 
sfinţenia supremă a Maicii lui Dumnezeu, la zămislirea sa neprihănită. Pentru cititorii 
evangheliei în limba greacă, cuvântul păstrează încă o rezonanţă a folosirii profane. 
În greacă charis înseamnă, în mod autentic, frumuseţe, graţie. Aşadar, textual, 
îngerul declară Mariei că este cea mai frumoasă. Pentru urechile noastre este prea 
profan. Şi totuşi, merită osteneala să observăm legătura dintre cuvinte. Har 
înseamnă fără îndoială frumuseţe, dar frumuseţe eternă, care în lumea noastră este 
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de cele mai multe ori interioară, chiar dacă este destinată să se dezvăluie şi în 
exterior. În general, persoanele au numai o cunoaştere superficială a frumuseţii, 
aceea exterioară, care dispare repede. Viaţa spirituală începe cu trezirea simţului 
pentru frumuseţea interioară, veşnică. Şi Platon a constatat aceasta. Creştinismul ne 
face să deschidem ochii. Credinţa ne arată frumuseţea noilor orizonturi.  
 
Domnul este cu tine 
 
„Domnul este cu voi”, „Domnul este cu tine” erau expresii obişnuite de salut între 
evrei, care apoi au trecut în liturghia noastră, în care se repetă deseori. Ele au un 
sens profund: este urarea pentru cel pe care-l salutăm ca Dumnezeu să fie cu el, să-i 
dea harul sfinţitor. Fecioara Maria este apelată de înger ca plină de har, adică 
Dumnezeu era cu ea în mod deosebit. 
 
Pentru a înţelege sensul acestei expresii ne vine în ajutor Abraham Lincoln. Cineva a 
mers la el spunându-i că în viaţă a luptat întotdeauna de partea lui Dumnezeu. 
Preşedintele american i-a răspuns: „Sunteţi sigur că şi Dumnezeu a fost de partea 
dumneavoastră?”.  
 
Cine poate fi absolut sigur de aceasta? Evreii erau siguri de prezenţa lui Dumnezeu 
alături de ei, când se gândeau la istoria poporului lor. Nu ei au fost aceia care să-l 
caute pe Dumnezeu şi să lupte pentru El, ci Dumnezeu a fost cel care i-a căutat şi a 
luptat de partea lor. Câteodată s-au simţit abandonaţi. Dar păstrau în inimă 
promisiunea că la sfârşitul istoriei le va fi dat lor Emanuel (Isaia 7,14), adică 
Dumnezeu este cu noi, fiul Mariei şi Fiul lui Dumnezeu.  
 
Vei naşte un fiu 
 
Maria este în culmea istoriei Israelului. Dumnezeu a coborât pe pământ, este cu noi 
şi printre noi, dar a venit într-un mod deosebit. Pe muntele Sinai s-a manifestat cu 
tunete şi fulgere. Oamenii se temeau de el; a-l vedea pe Dumnezeu însemna a muri 
(Isaia 6,5). Nimeni însă nu se teme de un nou născut; şi Dumnezeu a venit tocmai 
aşa, în slăbiciune. Există şu un alt element foarte important: El nu vine singur, o 
femeie îl naşte, deci este în acelaşi timp, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul omului.  
 
Acest adevăr fundamental al credinţei noastre, este programul întregii vieţi spirituale 
creştine. Fiecare bine pe care îl facem îşi are originea în harul lui Dumnezeu care ne-
a inspirat fapta bună şi ne-a dat puterea pentru a o executa. Dar în acelaşi timp este 
şi opera noastră, un act al nostru, ca şi cum ar fi un fiu al nostru. Îl vedem mai ales în 
rugăciune. Sfântul Duh îi dă acces în cer, dar noi o recităm şi o trăim pe pământ. Noi 
toţi avem parte de misterul Mariei: binele lumii provine de la Dumnezeu în noi, pentru 
că Dumnezeu este cu noi. 
 
21 decembrie – Maternitatea Fecioarei Maria (Luca 1,39-45) 
 
Binecuvântată eşti tu între femei 
 
În Biblie se vorbeşte adesea despre binecuvântare. Binecuvântarea este contrariul 
blestemului. O întâlnim chiar la începutul Genezei. Dumnezeu creează peştii mărilor, 
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păsările cerului, vede că este lucru bun şi le binecuvântează (Geneza 1,22), pentru 
aceasta ele cresc şi se înmulţesc. Binecuvântarea le dă lor fertilitatea. Acelaşi lucru 
se întâmplă şi în crearea omului. „Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său; după 
chipul lui Dumnezeu l-a creat; bărbat şi femeie i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat 
şi le-a spus: „Fiţi fertili şi înmulţiţi-vă, umpleţi pământul,  stăpâniţi-l” (Geneza 1,27-28). 
 
Maria este numită „binecuvântată între femei”, adică în ea fertilitatea este la culme, 
pentru că va naşte pe însuşi autorul vieţii. Această naştere o va face să devină 
asemănătoare lui Dumnezeu Tatăl, care din veşnicie îl naşte pe Fiu. 
Maternitatea în sine este cel mai mare miracol al naturii. Maternitatea Fecioarei Maria 
este reflexia misterului însuşi al lui Dumnezeu şi a vieţii sale intime. 
 
Copilul a săltat de bucurie în pântecul meu 
 
Referindu-se la acest verset, unii autori folosesc termenul „maternitate apostolică”. 
Tradiţia spune că sfântul Ioan Botezătorul a fost sfinţit în pântecul mamei sale odată 
cu vizita Fecioarei Maria, pentru că se referă la principiul general: cine este sfinţit, 
sfinţeşte şi pe aceia cu care vine în contact.  
 
Filone din Alexandria, filosof evreu din timpul lui Cristos, analizează fraza: „cunoaşte-
te pe tine însuţi”, frază care în acele timpuri, în şcoli, se făcea înţeleasă ca început al 
înţelepciunii. El se întreabă: care cunoaştere de sine este mai importantă? Şi 
răspunde: nu este cunoaşterea anatomică a propriului corp şi nici cea psihologică 
sau morală. Lucrul cel mai important este să cunoşti ce este în stare cineva să facă 
şi ce poate deveni. Şi Filone, chiar dacă nu era creştin, a învăţat din lectura Vechiului 
Testament că, cea mai mare demnitate a omului, este să primească cuvântul lui 
Dumnezeu, să devină divin şi să sfinţească toată lumea. 
 
Ferice de cea care a crezut  
 
Când teologii vorbesc despre Maria, fac distincţie între maternitatea fizică şi cea 
morală. Fizică înseamnă trupească şi este procesul fiziologic care determină venirea 
vizibilă a lui Mesia în lume. Maternitatea morală este o realitate spirituală, care se 
întâmplă în primul rând în credinţă. Credinţă înseamnă a primi gândul divin a ţi-l face 
propriu. Gândurile divine sunt fertile, devin izvor de inspiraţie. Ne dăm seama mai 
bine de aceasta, dacă le confruntăm cu contrariul lor: gândurile rele şi inutile ne 
încătuşează în închisoarea mărginirii şi inutilităţii şi ne simţim nemulţumiţi, neliniştiţi. 
Gândul divin dimpotrivă, ne pune din nou pe picioare, ne dă iniţiativă şi putere. 
Adesea ne schimbă întreaga viaţă. Sfântul Anton Abate era încă tânăr când în 
Biserică a auzit cuvântul Scripturii care spunea: „Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te, 
vinde ce ai” (Matei 19,21). Şi noi ascultăm acelaşi cuvânt, dar acesta trece pe lângă 
noi fără să lase urme. Sfântul Anton a acceptat gândul ca fiind al său şi întreaga sa 
viaţă s-a schimbat. Maria a acceptat cu credinţă cuvintele îngerului şi a devenit 
mama lui Dumnezeu. 
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22 decembrie – Magnificat (Luca 1,46–55) 
 
Sufletul meu preamăreşte pe Domnul 
 
În „cântarea Mariei” există o evidentă rezonanţă a rugăciunilor şi a psalmilor. Toate 
promisiunile făcute de Dumnezeu oamenilor, se referă la mama lui Dumnezeu. Avem 
aici un exemplu optim de felul cum trebuie să recităm psalmii şi celelalte rugăciuni, 
inclusiv cele compuse de noi. Putem referi la noi înşine ceea ce alţii au trăit; avem 
dreptul de a o face pentru că fiecare psalm, fiecare rugăciune, sunt scrise prin 
inspiraţia Duhului Sfânt.  
 
Evreii învăţau psalmii pe de rost. Şi în primele timpuri creştine a învăţa psalmii făcea 
parte din formarea creştină şi din pregătirea pentru botez; întotdeauna este aşa, 
astfel încât şi astăzi este folositor nu numai să recităm psalmii, dar chiar să-i ştim pe 
de rost, ca să ni-i reamintim în toate momentele vieţii.  
 
Psalmii dau formă sentimentelor noastre, pentru că ne fac să trăim relaţia dintre 
Scriptură şi sufletul nostru. Pe lângă aceasta, recitarea psalmilor, încă din timpurile 
străvechi, era considerată un fel de protecţie a minţii împotriva fluxului gândurilor rele 
şi inutile.   
 
A privit la smerenia roabei sale 
 
Acest verset exprimă tema principală a imnului şi constituie cum s-ar spune, întregul 
sens al vieţii Fecioarei Maria. Este cea mai mare sfântă, regina îngerilor, a martirilor, 
a sfinţilor, dar în ce a constat adevărata sa măreţie? Nu a murit ca martiră, nu avem 
ştiri să fi postit, nu a dus o viaţă de pustnic, nu a fost călugăriţă, nu aţinut predici 
nimănui. Cu toate aceste ştiri exemplare sunt pline biografiile a mii de sfinţi din istoria 
Bisericii: ei, cu aceste manifestări exterioare de sfinţenie, o depăşesc pe Maria. Dar 
nimeni nu a depăşit-o în smerenie. Întreaga sa viaţă a însemnat realizarea cuvântului 
pe care l-a dat ca răspuns îngerului: „Fie mie după cuvântul tău” (Luca 1,38). 
Smerenia înseamnă a da loc lui Dumnezeu, pentru ca acesta să poată opera. 
Smerenia este reflexia vieţii intime a lui Dumnezeu însuşi: Fiul face voinţa tatălui şi 
tocmai pentru aceasta este fiu. 
 
Apoftegma Părinţilor se referă la dialogul dintre diavol şi un călugăr. Cel rău spune: 
„Tu te scoli devreme, eu nu dorm niciodată. Tu posteşti, eu nu mănânc nimic. Un 
singur lucru nu pot să fac: să fiu smerit”. Smerenia este rădăcina tuturor celorlalte 
virtuţi creştine. 
 
Lucruri mari a făcut pentru mine cel Atotputernic      
 
Este interesant să ne oprim asupra aparentei incoerenţe a acestor texte şi a 
diversităţii de atitudine pe care o manifestă. Fecioara Maria se prezintă ca roaba 
foarte smerită a lui Dumnezeu şi, imediat după aceea adaugă: „De-acum înainte 
toate neamurile mă vor numi fericită”. Putem fi smeriţi şi în acelaşi timp să avem o 
părere atât de bună despre noi? Dacă am privi problema numai cu ochi omeneşti, nu 
ne-ar rămâne decât calea compromisului, recomandată de înţelepţii păgâni care 
alegeau „preţioasa” cale medie, măsura corectă între a fi stimaţi prea mult şi a fi 
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stimaţi prea puţin, între a avea o părere bună despre sine şi a suferi de simţul 
inferiorităţii. 
 
Soluţia creştină este diferită. Sfântul Augustin compară smerenia cu un copac: jos 
are rădăcini, în sus îşi înalţă coroana. Cine se smereşte în ochii lui Dumnezeu, în 
acelaşi timp devine mare, pentru că Dumnezeu îl umple cu darurile sale. Potrivit 
frumoasei expresii a sfântului Grigore din Nissa, „smerenia este o coborâre spre 
înalt”.  
 
23 decembrie – Tăierea împrejur a sfântului Ioan (Luca 1,57–66) 
 
În a opta zi veniră să taie împrejur copilul 
 
Tăierea împrejur este un ritual încă şi acum existent la unele popoare. Este un fel de 
ritual trecător, un semn al majoratului şi al capacităţii de a trăi căsătoria. În acelaşi 
timp, cel tăiat împrejur este recunoscut ca membru al comunităţii.  
 
Evreii au adoptat acest vechi obicei. A nu fi tăiaţi împrejur era un lucru ruşinos (Iosua 
5,9), mai ales pentru că apartenenţa la neam are pentru Evrei un caracter religios. 
Israel este conştient că a încheiat cu Dumnezeu o alianţă specială, deci evreul tăiat 
împrejur are îndatoriri deosebite şi privilegii de la care păgânii sunt excluşi. Pentru 
aceasta ritualul nu este celebrat repede în adolescenţă, ci chiar în a opta zi de la 
naştere. Sângele care curge în actul tăierii împrejur este numit de Evrei „sângele 
alianţei”. Creştinii au abandonat acest ritual. Dar şi ei, la botez, subliniază 
apartenenţa la poporul lui Dumnezeu, ca o „confirmare” vitală a alianţei cu El.           
 
Se va numi Ioan 
 
În timpul tăierii împrejur este dat un nume copilului şi adesea este numele bunicului. 
Zaharia era deja bătrân, de aceea părea tuturor natural să-l numească pe copil ca pe 
tatăl. Dar copilul primeşte un nume pe care nici una dintre rude nu l-a mai avut: Ioan. 
Şi aceasta este o revelaţie a lui Dumnezeu şi este un lucru asupra căruia trebuie să 
reflectăm Într-un mediu tradiţional aşa cum este familia Elisabetei şi a lui Zaharia, 
tatăl este acela care alege numele. Este un mod de a exprima că fiul este al său şi 
aparţine neamului său. Cu impunerea numelui său  sau a altui nume folosit în familie, 
îşi exprimă speranţa că fiul va rămâne fidel neamului şi va duce înainte munca şi 
poziţia familiei. În schimb un nume necunoscut, străin de familie, sugestiona bănuiala 
că ar exista o separare de grup. Aşa s-a întâmplat profeţilor. Dumnezeu le-a 
schimbat numele şi din acel moment ei s-au dedicat sarcinii încredinţate lor. În fond 
şi astăzi preoţii, persoanele religioase, laicii care au o sarcină în Biserică, provin cu 
toţii dintr-o familie, dar se desprind de aceasta, dedicându-se complet muncii 
încredinţate lor de Dumnezeu. 
 
Tăierea împrejur spirituală 
 
Profeţii trebuie să amintească adesea Evreilor semnificaţia tăierii împrejur. Ieremia 
revine deseori asupra acestei teme. Tăierea împrejur în trup înseamnă puţin dacă 
inima nu este şi ea tăiată (Ieremia 9,24). Tăierea împrejur spirituală este atitudinea 
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corectă faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Ezechiel afirmă că această tăiere 
spirituală va fi făcută de însuşi Dumnezeu, atunci când va vizita poporul său. 
 
Nu ne surprinde deci faptul că sfântul Paul foloseşte cu bucurie această metaforă şi 
notează că s-au verificat prezicerile profeţilor: prin botez suntem uniţi cu Cristos 
însuşi. Nu trebuie să uităm alianţa făcută cu El şi trebuie să renunţăm în fiecare zi la 
„poftele trupului” (Coloseni 2,11) pentru a trăi cu El veşnic. 
 
24 decembrie – Liturghia de dimineaţă: Benedictus (Luca 1,67–79) 
 
Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel 
 
Cântarea lui Zaharia, numită Benedictus, este o compoziţie analogă cântării 
Magnificat a Mariei. Doar conţinutul este puţin diferit. Mama lui Dumnezeu 
mulţumeşte pentru tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ea. Zaharia, preot al lui 
Dumnezeu, parcurge din nou istoria poporului lui Israel. Se spune, şi este adevărat 
măcar în mod simbolic, că Zaharia este de fapt ultimul preot al Vechiului Testament, 
pentru că este tatăl ultimului profet testamentar, Sfântul Ioan Botezătorul. 
 
În faţa fiului bătrâneţii sale, Zaharia reflectă asupra istoriei salvării şi o rezumă într-o 
frază: „Dumnezeu a vizitat poporul său”. Este evidentă în cântare, dubla atitudine a 
oamenilor faţă de religie. Sistemele păgâne şi religiile necreştine se caracterizează 
prin faptul că omul este cântarea lui Dumnezeu şi doreşte să se ridice la El cu forţele 
proprii (o atitudine care se reflectă în imaginea turnului lui Babel, Gen 11). În istoria 
Israelului se întâmplă contrariul. Dumnezeu îi caută pe oameni, coboară alături de ei, 
îi vizitează. În acest moment suprem al istoriei salvării, Zaharia îl percepe în mod 
deosebit.  
 
Mântuirea de vrăşmaşii noştri 
 
Bătrânii povestesc cu bucurie şi chiar surâzând, despre nenorocirile din care au 
scăpat. Virgiliu spune eroului său aflat în necaz: „Şi aceasta ne va bucura când ne 
vom aduce aminte”. Dacă o persoană ne-a salvat dintr-un pericol, îi vom fi 
recunoscători toată viaţa.  
 
Micul stat Israel trăia ca un „stat tampon” între puterile timpului: de o parte Egiptul 
faraonilor, de cealaltă imperiile asirian şi babilonian. Trăia mereu sub ameninţarea 
unei ocupaţii şi totuşi a supravieţuit. Când Evreii priveau în urmă la istoria lor, se 
minunau de acest miracol, care pentru ei avea o singură explicaţie: exista cineva 
care-i proteja, îi elibera din mâinile duşmanilor: a fost Dumnezeul lui Avram, al lui 
Isac, al lui Iacob, Domnul cerului şi al pământului  acela care ne-a ales.  
 
O descoperire asemănătoare o facem şi noi, dacă privim înapoi la desfăşurarea vieţii 
noastre. 
 
Să-l slujim fără frică  
 
În bisericile romanice şi gotice, figura maiestuoasă a lui Cristos domină din cupolă 
deasupra altarului. Mântuitorul este reprezentat ca un împărat roman, cu însemnele 



Evanghelia de fiecare zi ( de Tomas Spidlik) 

 

 

31 

puterii sale. Astăzi această imagine ne apare triumfală, neadaptată persoanei umile a 
Mielului lui Dumnezeu. Şi totuşi este o imagine care s-a păstrat de-a lungul secolelor. 
Apare deja în primele clădiri religioase, după acordarea definitivă a libertăţii de cult 
Bisericii prin edictul de la Milano, când creştinii au ieşit din catacombe. Principalii lor 
persecutori, împăraţii romani, s-au lăsat botezaţi. Imaginea lui Cristos aşezat pe 
tronul imperial părea să spună: „Aici stăteau aceia care cu puterea lor credeau că 
distrug noua credinţă”. Însă nu erau ei aceia care guvernau lumea, ci Acela, care prin 
autoritatea lor, a fost crucificat. Acum nu mai trebuie să ne temem de nimeni în lume. 
Totul de fapt este în mâinile celui Atotputernic (în greceşte Pantocrator). Deci nici 
destinul nostru nu depinde de puternicii acestei lumi, ci de El singur. 

 
 

 
TIMPUL CRĂCIUNULUI 

 
 
29 decembrie – Curăţirea mamei lui Dumnezeu (Luca 2,22–35) 

 
Timpul curăţirii după Legea lui Moise 
 
Până la ultima reformă a calendarului liturgic, pe 2 februarie, se amintea „curăţirea 
mamei lui Dumnezeu”, pentru că această zi cade 40 de zile după Crăciun şi ritualurile 
de curăţire ale mamelor se făceau tocmai la 40 de zile după naşterea copilului. 
Creştinii din orient menţin încă acest obicei. 
 
Omului modern acestea par rămăşiţele unei concepţii primitive, care lezau 
demnitatea femeii. De ce naşterea unui copil ar trebui să facă impură o mamă? 
Poate pentru că, aşa cum spun unii, să fie un fel de prescripţie igienică. Oricare ar fi 
originea ritualului, el exprimă o anumită experienţă spirituală. Viaţa sexuală care 
urmează legea naturii nu este impură în ea însăşi, dar fără îndoială că elementul 
animal predomină asupra celui raţional şi spiritual. De aici se naşte simţământul de 
ruşine şi necesitatea curăţirii, adică de înălţare a minţii la valori superioare, la 
Dumnezeu. 
 
Se întâmplă aşa cu tot ceea ce este trupesc. Face parte din viaţă, face parte din noi, 
dar să nu uităm că patria noastră este altundeva, în înalt. 
 
Orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului 
 
Între Evrei era foarte vie amintirea eliberării din Egipt. În acea faimoasă noapte au 
murit de ciumă toţi primii născuţi ai păgânilor, în timp ce copiii Evrei au fost salvaţi. 
Acel semn a avut de îndată pentru Evrei o semnificaţie clară: fiii întâi născuţi aparţin 
lui Dumnezeu care i-a salvat (Exodul 13,2). Dumnezeu a creat omul şi pentru 
aceasta omul îi aparţine lui Dumnezeu. Dar în viaţa zilnică, când ne amintim 
aceasta? O doamnă oarbă s-a dedicat educaţiei copiilor orbi din străinătate. I s-a 
cerut şi pentru aceasta a făcut-o. A mărturisit că în timpul războiului a scăpat printr-o 
minune din câmpul de concentrare. De atunci a decis că viaţa ei nu-i mai aparţine. 
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Atunci, cui aparţine viaţa noastră? Cu siguranţă nu nouă înşine. Dar este mai bine să 
spunem: ne aparţine nouă, dar cu scopul de a face bine în slujirea lui Dumnezeu. 
 
Ca jertfă o pereche de turturele şi doi pui de porumbel  
 
Conform prescripţiilor Vechiului Testament, pentru curăţirea lăuzei trebuia sacrificat 
un miel. Dar pentru oamenii săraci un miel costa prea mult. Cartea Leviticului 
(Leviticul 12,2-8) spune că în acest caz, este suficientă oferirea a două turturele sau 
a doi porumbei. Poate că nici acestea nu costau mult la piaţă, dar costul este 
simbolul contravalorii a ceea ce este oferit. Oricât de costisitoare, două turturele 
înseamnă nimic faţă de viaţa unui om. Fiecare gest al vieţii creştine este un simbol. 
Credem că lui Dumnezeu îi aparţine tot ceea ce avem şi ceea ce facem. Dar această 
convingere a noastră nu se  poate exprima în exterior fără un mic gest simbolic: un 
semn al crucii înainte de a începe munca, o scurtă rugăciune înainte de a mânca. Şi 
sacrificiile sunt un simbol cu o valoare deosebită: a renunţa la ceva în timpul unei 
mese, dar în aşa fel încât nimeni să nu-şi dea seama; a da o mică pomană atunci 
când am primit salariul; a te scula ceva mai devreme dimineaţa pentru a citi un pasaj 
din evanghelie şi aşa mai departe. Sunt gesturi mici, dar care dau un caracter sfânt 
întregii zile. 

 
30 decembrie – Creşterea spirituală (Luca 2, 36–40) 
 
Copilul creştea şi se întărea 
 
Textul era deja folosit în timpul Părinţilor pentru a demonstra dinamismul creşterii 
continue în viaţa spirituală. În acel timp gnosticii împărţeau oamenii în trei tipuri: 
carnal, animal, spiritual. Chiar şi unii psihologi moderni  cred că este necesară o 
înclinaţie, o vocaţie deosebită pentru a te dedica lucrurilor spirituale; dar un 
automatism asemănător este straniu pentru Părinţii Bisericii. 
 
Nu toţi copiii cresc în acelaşi fel; unii sunt mai puternici, alţii sunt mai slabi, dar toţi 
cresc. Dacă un copil nu creşte, este o problemă gravă de sănătate. La fel este şi în 
viaţa spirituală. Prin botez devenim fii ai lui Dumnezeu şi este primul pas pentru a 
creşte în cunoaşterea lui Dumnezeu şi în bunătate. A te opri poate deveni tragic. 
Sfântul Grigore Magno compară viaţa spirituală cu curentul unui fluviu în revărsare. 
Cine încetează să înoate, este luat de valuri şi se poate îneca.  
 
Plin de înţelepciune    
 
A creşte în înţelepciune constituie idealul tuturor. Însă „prin înţelepciune” nu toţi 
înţeleg acelaşi lucru. Pentru popoarele primitive înţelepciunea este mai curând o 
aptitudine practică. În Homer, Ulise caută un om înţelept nu pentru a fi instruit cu 
principii, ci pentru a repara nava avariată. Mai târziu grecii au început să identifice 
înţelepciunea cu o noţiune „mai înaltă”:  începeau să-i numească înţelepţi pe 
guvernanţii capabili, apoi pe învăţaţi şi filosofi.   
 
Înţelesul evreiesc al „înţelepciunii” este destul de practic. Înţelept este acela care are 
succes în viaţă şi are capacitatea de a-şi câştiga prietenii şi colaboratorii. Cărţile 
înţelepciunii din vechiul Testament vorbesc mult despre aceasta. Întră aici însă şi 
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aspectul religios. Adevăratul succes în viaţă este rezervat aceluia care este cu 
Dumnezeu (Psalmi 1), aşa cum spune psalmul: „Începutul înţelepciunii este frica de 
Dumnezeu” (Psalmul 111,10). Creşte în înţelepciune cine are cu Dumnezeu o relaţie 
care devine din zi în zi tot mai intimă. 
 
Harul lui Dumnezeu era peste el  
          
Aşa zisele cărţi ale înţelepciunii din vechiul testament au fost scrise în limba greacă 
la Alexandria din Egipt unde există o faimoasă şcoală elenă şi unde trăia un anumit 
număr de Evrei. Aceştia au venit în contact cu înţelepciunea păgână, cu care 
începură să confrunte ideea lor despre înţelepciune. După ei, concepţia ebraică era 
superioară pentru că se refera la harul lui Dumnezeu. Domnul luminează mintea celui 
căruia îi dă harul său. În Italia, mai ales în regiunea Emilia, este destul de frecvent 
numele de familie Bentivoglio. Acesta îşi are originea în perioada feudală, când 
principele era obişnuit să primească în serviciul său tineri de origine umilă, 
asigurându-le protecţia sa. Crescând, băieţii făceau carieră, mândri de bunăvoinţa 
principelui, de unde şi apelativul „Bentivoglio”.  
 
O experienţă similară este aceea a sfinţilor. Fiecare dintre ei experimentează iubirea 
lui Dumnezeu pentru el şi ştie să fie într-un oarecare fel predestinat unei „poziţii 
înalte”, desigur nu în sens lumesc, ci spiritual. Dumnezeu vrea binele tuturor, dar nu 
toţi sunt în mod egal pregătiţi să accepte darul care le este oferit. 
 
31 decembrie – Dumnezeu – Cuvânt (Ioan 1,1-18) 
 
La început a fost Cuvântul 
 
Prima întrebare care se pune este: despre care început şi despre care Cuvânt este 
vorba? Prima carte a Bibliei vorbeşte despre început, despre geneza lumii. Şi acolo 
există un cuvânt, cuvântul creator al lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus şi aşa a fost. 
Creatorul a spus: să fie pământul, să fie plantele, să fie animalele şi fiecare dintre 
aceste cuvinte a devenit fapt.  
 
Cuvintele în mod normal se adresează cuiva, unei persoane inteligente şi capabilă 
să înţeleagă. Dumnezeu a creat lumea şi frumuseţea ei nu numai pentru ca ea să 
existe, ci pentru ca omul să fie cel care primeşte cuvântul său în lume. Omul a fost 
creat atunci când Dumnezeu l-a chemat la viaţă: apoi Dumnezeu aşteaptă răspunsul 
său. Deci omul este o fiinţă specială, dialogală prin esenţa sa, o fiinţă socială care nu 
poate trăi fără să comunice cu celălalt. Dumnezeu o pune pe Eva alături de Adam 
pentru ca să trăiască împreună şi să comunice, fără a uita însă că primul interlocutor 
este El, însuşi Dumnezeu. Omul răspunde lui Dumnezeu care se roagă, care-i înalţă 
mintea sa îndreptând-o spre Dumnezeu. În aceasta constă începutul demnităţii sale. 
 
Cuvântul era Dumnezeu   
 
Omul a fost creat ca o persoană în dialog. Dar el este şi imaginea lui Dumnezeu, 
ceea ce înseamnă că nici măcar Dumnezeu nu este singur din veşnicie. Este Tatăl, 
Fiul şi Duhul Sfânt, unitatea celor trei persoane. A doua persoană divină, Fiul, este 
numit de sfântul Ioan „Cuvânt”. Ca toate termenele care se referă la Dumnezeu, 
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„Cuvânt” are un caracter de imagine, dar exprimă o revelaţie profundă, arată care 
este relaţia dintre Tată şi fiu.  
 
Definiţia „cuvântului” este: expresia gândului. Dacă dorim să invităm în casa noastră 
nişte prieteni, le spunem: „veniţi la noi”. Dacă cineva ne face o plăcere, îi exprimăm 
gratitudinea noastră cu cuvântul „mulţumesc”. Cu cât cuvintele exprimă ceea ce 
cineva gândeşte, cu atât mai mult sunt perfecte. Poeţii sunt  maeştrii cuvântului, 
pentru că ştiu să exprime sentimentele lor mai bine decât alţii. Să transferăm acum  
această experienţă în viaţa Prea Sfintei Treimi. Tatăl este gândul perfect; Fiul este 
Cuvântul care exprimă totul. Pentru aceasta este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, în El este tot ceea ce Tatăl are.  
 
Chiar dacă este vorba despre o realitate unică, ne poate servi ca exemplu pentru a 
înţelege mai bine relaţia noastră cu Dumnezeu. Când ne gândim la ceea ce 
Dumnezeu gândeşte şi dorim ceea ce El doreşte, şi noi, într-o anumită măsură, 
devenim cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu se exprimă în noi, vorbeşte lumii prin 
intermediul nostru. Şi noi, deci, suntem fii Lui. 
 
Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi 
 
Cuvântul este un mijloc de comunicare. Oamenii însă nu comunică numai cu ajutorul 
limbii, ci şi cu gesturile, cu imaginile, cu muzica. Dar şi tot ceea ce este creat şi 
există, vorbeşte şi vorbeşte despre Dumnezeu. Dumnezeu doreşte să-l înţelegem în 
totalitate, pentru ca să cunoaştem tot adevărul; dar întreg adevărul este în Fiu. 
Pentru acest motiv El s-a întrupat şi a intrat în lume, pentru ca oamenii să-l poată 
vedea pe El în întregime şi în El, pe Tatăl. Pentru aceia care-l descoperă pe Cristos 
în cel apropiat şi în tot ceea ce ei întâlnesc, lumea devine transparentă ca o mare 
operă de artă în care se reflectă sufletul autorului, Creatorul cerului şi al pământului. 
Cine-l cunoaşte pe Cristos, cunoaşte totul, cine nu-l cunoaşte pe Cristos, nu 
cunoaşte nimic. Aşa se încheie „Imitarea lui Cristos”. Pentru a înţelege limbajul, nu 
este suficient să auzim sunetul cuvintelor, trebuie să prindem semnificaţia lor. 
Semnificaţia tuturor lucrurilor ne este dezvăluită de Isus. 
 
2 ianuarie – Predica lui Ioan Botezătorul (Ioan 1,19-28) 
 
Tu eşti profetul? 
 
A profeţi în termeni moderni, înseamnă a prezice lucrurile viitoare. Dar în Biblie, 
verbul nu are aceeaşi semnificaţie, nici măcar din punct de vedere filologic. Profetul 
este acela care profeţeşte cuvintele, care vorbeşte, dar nu pentru sine şi de la sine 
însuşi: profetul vorbeşte pentru un altul. Profeţii Vechiului Testament începeau 
întotdeauna discursurile lor, cu formula: „Aşa spune Domnul …” (Ieremia 2,5) pentru 
că se considerau mesagerii lui Dumnezeu. Au fost mulţi în istoria Ierusalimului şi 
sfântul Ioan Botezătorul este ultimul din această serie. Dar atunci de ce neagă el că 
este profet? Nu neagă că vorbeşte în numele lui Dumnezeu, că predică aşa cum 
făceau predecesorii săi, dar mărturiseşte că nu este profetul, acel Profet pe care toţi 
îl aşteptau, Mesia cel promis. 
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Pentru aceasta el este un exemplu pentru toţi predicatorii creştini. Toţi, într-un anumit 
sens, au o vocaţie profetică; vorbesc în numele lui Dumnezeu acelora care le-au fost 
încredinţaţi, dar recomandă tot timpul să caute tot mai sus, în ei înşişi, ascultând 
ceea ce spune însuşi Dumnezeu.  
 
Eu sunt glasul unuia care strigă în deşert 
 
Aici Ioan Botezătorul îl citează pe profetul Isaia (Isaia 40,3), într-un text care-şi are 
originea într-o perioadă foarte tristă. Pământul este ocupat, o parte din poporul lui 
Israel a fost deportată şi cine ştie dacă se va mai întoarce în ţară. Profetul Vechiului 
Testament încearcă să insufle încredere: suferinţa foloseşte pentru purificare. Când 
vor fi puri în faţa lui Dumnezeu, întoarcerea va fi aproape. 
 
Ioan Botezătorul adaptează vechea profeţie vremii sale. Şi în timpurile sale Palestina 
era ocupată de romani şi lumea spera la eliberare. „Va veni! Asigură Botezătorul, 
este aproape şi de data aceasta va fi adevărată, dar trebuie să vă pregătiţi pentru 
venirea împărăţiei lui Dumnezeu cu purificarea, trebuie să vă botezaţi”. 
 
Ambii profeţi, Isaia şi Botezătorul, au o funcţie similară: aceea de a consola în 
nenorocire. Dar o fac în mod diferit de felul cum suntem astăzi obişnuiţi să auzim. 
Suntem bolnavi? Ni se spune că va trece şi că ne vom vindeca. Nu avem bani? Ni se 
spune că vom câştiga din nou, trebuie numai să avem răbdare şi curaj. Profeţii 
vorbesc în acelaşi fel numai în aparenţă. Nu spun că nenorocirea va trece singură. 
Dar ne arată cum să o învingem: valorificând-o ca pe un mijloc pentru a ne purifica. 
Iată de ce sfântul Ignaţiu de Loyola se ruga, cu toate că nu au lipsit greutăţile pentru 
el şi Compania lui: cu puterea Duhului, acestea se vor transforma în valori pozitive.  
 
Pregătiţi calea Domnului 
 
Este o expresie simbolică, dar elocventă. Când într-un mic oraş se aşteaptă vizita 
unui mare personaj, primul lucru care se face este acela de a împodobi străzile 
pentru o intrare triumfală. 
 
Venirea lui Dumnezeu în sufletul omenesc, este un mister. Prima şi principala 
iniţiativă vine de la însuşi Dumnezeu, dar şi omul poate colabora, dispus fiind să 
primească harul. Unii autori spun că şi o singură sfântă împărtăşanie este suficientă 
pentru a ne face sfinţi, şi dacă aceasta nu se întâmplă, este pentru că harul este 
împiedecat de adevărate obstacole. Cel mai mare este „voinţa proprie”, acesta este 
termenul folosit de tradiţie. 
 
Expresia ar putea aduce o confuzie. Nu înseamnă că nu trebuie să dorim nimic: 
dimpotrivă, o voinţă puternică este şi o condiţie pentru virtute. „Voinţa proprie” 
înseamnă abuzul voinţei, stăruinţă în egocentrism, înseamnă a bloca cu voinţa 
noastră paşii Domnului care vine. 
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3 ianuarie – Mielul lui Dumnezeu (Ioan 1,29–34) 

 
Iată Mielul lui Dumnezeu 
 
Ioan Botezătorul, ultimul profet al vechii Legi, prezintă poporului pe Acela care 
înseamnă sfârşitul Legii şi al profeţilor: Cristos. Îl prezintă cu titlul de „Miel”, titlu luat 
din scriptura veche. Îl înţelegeau ascultătorii lui? Legătura între mielul paştelui 
evreiesc şi Cristos, a fost clară după moartea şi învierea lui Isus.  
 
Este interesant că Mântuitorul este prezentat astfel încă de la prima sa apariţie 
publică. Astăzi pentru noi, numele constituie un factor secundar, cauzal, în timp ce 
pentru popoarele semite numele exprima vocaţia şi esenţa unei persoane. Pentru 
aceasta Dumnezeu schimba numele oamenilor pe care îi alegea pentru o mare 
misiune.  
 
Cristos, la naştere, a primit numele de Isus, Emanuel, „Dumnezeu cu noi”. Activitatea 
sa publică începe cu titlul de „miel”. În istorie, mulţi eroi sunt supranumiţi „leu” sau 
„inimă de leu”, însemnând că erau destinaţi să învingă în război şi să pună bazele 
unui regat sau unei dinastii. Cristos este trimis să pună bazele împărăţiei universale a 
lui Dumnezeu, dar nu cum se fondează împărăţiile în această lume. Textul lui Isaia 
(Isaia 53,7) prezice că va fi dus la tăiere ca un miel şi nu va deschide gura. Şi tocmai 
prin aceasta se va manifesta puterea sa. Pentru aceasta, Apocalipsa declară fericiţi 
pe invitaţii la ospăţul de nuntă a Mielului împărăţiei sale veşnice (Apocalipsa 19,9). 
 
Acela care ia păcatele lumii 
 
Fondarea unei noi împărăţii este urmată de supunerea şi distrugerea duşmanului. 
Apocalipsa, care celebrează victoria Mielului prin imaginea unei bătălii omeneşti, 
zugrăveşte în mod dramatic căderea Babiloniei şi pedepsirea acelora care adorau 
„bestia”. Este o expresie simbolică: singurul duşman adevărat al împărăţiei lui 
Dumnezeu este păcatul, care va fi învins de Miel. Dar va fi învins într-un mod cu totul 
special: fără a distruge păcătoşii şi fără a-i îndepărta de prezenţa regelui. Dimpotrivă, 
ele se va identifica cu aceştia. 
 
Biserica urmează exemplul său şi strânge păcătoşii la sânul său pentru a-i vindeca. 
În istoria Bisericii au fost, în diferite perioade, curente „puriste” care pretindeau că 
diferenţiază miei de capre, eliminând păcătoşii pentru ca Biserica să se menţină pură 
şi sfântă. Este ca şi cum un spital ar elimina bolnavii şi ar primi numai pe cei 
sănătoşi. Biserica este un organism viu şi încearcă să-i însufleţească pe membrii 
bolnavi făcând să circule în ei propriul sânge. Este ca şi mama care-şi primeşte 
mereu fiii, chiar dacă au comis o crimă. Unde altundeva s-ar putea adăposti pentru a 
se corecta? 
 
Păcatele lumii 
 
Binele şi răul sunt personale şi se nasc din libera decizie a fiecărui om. Atunci cum 
putem vorbi de vină colectivă, antrenând un popor întreg sau chiar întreaga lume? În 
societate considerăm nedrept dacă statul persecută o persoană pentru o greşeală 
comisă de o rudă a sa, dar mentalitatea Vechiului Testament era diferită: păcatul 
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unuia singur, era păcatul întregului popor. Dumnezeu pedepseşte tot poporul, dacă 
în popor există un singur vinovat. Nici un om nu este o insulă, formăm toţi un singur 
trup şi mâna rănită face să sufere corpul întreg. Facem experienţă de aceasta pe 
propria noastră piele în timp de război sau în timpul perioadelor grele ale societăţii 
sau ale naţiunii. Dar această experienţă teribilă în care, din păcate, vedem suferind 
atâţia nevinovaţi, are şi o latură pozitivă: nimic nu se întâmplă în zadar. Suferinţa 
nevinovaţilor purifică comunitatea omenească şi colaborează la mântuirea lumii. 
Mielul lui Dumnezeu va deveni „Leul din viţa lui Iuda”, Regele regilor şi aceia care au 
suferit cu El, cu El se vor aşeza la ospăţul veşnic al Mielului (Apocalipsa 19,9). 
 
4 ianuarie – Primii discipoli ai lui Isus (Ioan 1,35–42) 
 
Doi discipoli îl urmară pe Isus 
 
Adesea artiştii, oamenii de ştiinţă, scriitorii se plâng de faptul că opera lor se va 
termina odată cu ei, pentru că nu au avut ucenici. Lui Isus i se întâmplă contrariul. 
De-abia a apărut în public, nu a făcut încă nici o minune şi deja cineva doreşte să-l 
urmeze. Fascinaţia pe care Isus o provoacă asupra oamenilor, nu este numai 
omenească şi evanghelia atestă aceasta.  
 
Acea fascinaţie coboară de-a lungul istoriei şi ajunge până la noi. Dar ceea ce de 
două mii de ani conduce pe oameni la Isus, este veşnica dorinţă a lui Dumnezeu. 
Aceia care nu-l cunosc pe Isus, dar care caută binele, mai devreme sau mai târziu, în 
viaţă sau în moarte, îl vor întâlni pe Salvator. În diferitele filme despre Cristos, 
regizorii încearcă să-l prezinte pe Isus ca o persoană foarte atractivă şi fără îndoială, 
trebuie să fi fost aşa. Dar aceasta nu este suficient pentru a explica faptul că 
discipolii l-au urmat, lăsând totul. Tatăl însuşi i-a condus la El. 
 
Învăţătorule, unde locuieşti? 
 
Întrebarea pare parcă reacţia la o situaţie jenantă. Două persoane urmează un 
necunoscut care la un anumit moment îşi dă seama, se întoarce şi întreabă: „Ce 
căutaţi?”. Aceia care-l urmează, pentru a începe discuţia, răspund cu o întrebare, aşa 
cum am fi făcut şi noi: „De unde vii?”. Este prima întâlnire, dar nu este nici 
întâmplătoare, nici nesemnificativă.  
 
Viaţa omenească are valoare nu prin durata sa, ci prin ocaziile sale. Viaţa fiecăruia 
dintre noi poate lua o direcţie cu totul diferită într-o anumită ocazie. Un tânăr 
întâlneşte fata care-i va deveni soţie, un artist aspirant întâlneşte pe maestrul care va 
da formă talentului său. Nimeni nu poate prevedea când va avea loc întâlnirea fatală, 
este mereu o surpriză şi o descoperire. Întâlnirile se fac cu persoane vii. Sfântul 
Francisc Saverio l-a întâlnit la Universitatea din Paris pe conaţionalul său sfântul 
Ignaţiu de Loyola şi, din tânăr şi vanitos profesor, a devenit misionar. Dar întâlnirile, 
câteodată, au loc şi cu morţii, cu autorii trecutului care pot deveni învăţători spirituali. 
Este greu să-l întrebi pe Isus unde locuieşte. Putem să-l găsim oriunde, dacă ne 
invită. 
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Era pe la patru după-amiaza 
 
Această mică precizare ne surprinde. Evanghelia se limitează să dea veşti mai 
importante despre viaţa lui Isus şi adesea sintetizează discuţii lungi în puţine rânduri. 
De ce atunci notează această circumstanţă nesemnificativă că era tocmai patru 
după-amiază? Pentru că amintirea acelei zile a rămas vie în memoria apostolului 
Ioan în toate detaliile sale. 
 
Psihologii se întreabă de ce ne amintim bine anumite lucruri şi pe altele le uităm 
repede. Memoria depinde de atenţie şi de interes, de aceea ne amintim ceea ce ne-a 
impresionat. Depinde şi de valoarea pe care o dăm unui lucru, dar de fapt nu putem 
uita ceea ce ne stă pe suflet. 
 
Sunt reflexii teoretice care astăzi pot dobândi şi o importanţă practică. Suntem 
saturaţi de ştiri, de imagini, de impresii: o persoană echilibrată se apără selecţionând 
informaţiile şi ştergându-le, uitându-le. Dar cum să selecţionezi? Ce să uiţi şi ce să ţii 
minte? Dacă evanghelia şi religia au valoare pentru noi, să ne rugăm cu atenţie şi nu 
în mod superficial. Astfel cuvintele sfinte rămân imprimate în minte şi vor deveni mai 
puternice decât orice altă impresie primită în timpul zilei.  
 
5 ianuarie – Natanael (Ioan 1,43–51) 
 
Poate veni ceva bun din  Nazaret? 
 
Natanael este identificat cu viitorul apostol Bartolomeu. El primeşte vestea despre 
Isus de la Filip, dar i se pare puţin credibilă, contradictorie: Isus ar fi acela despre 
care a scris Moise în lege, cel prezis de profeţi? Ar fi Mesia, numele cel mai 
important din istoria Israelului? Lui Natanael nu-i pare posibil să fie tocmai acolo, la 
îndemâna oricui, într-un mediu apropiat lui şi atât de nesemnificativ. 
 
Este lucru rar ca cineva să acorde o atenţie deosebită vecinilor pe care-i vede în 
fiecare zi. Cum spune proverbul latin: cotidiana vilescunt. Se întâmplă cu lucrurile şi 
cu oamenii: îi căutăm pe cei „mari” întotdeauna departe de noi. Şi totuşi fiecare om 
este mare, pentru că este fiul lui Dumnezeu. 
 
Pe un penitent care vedea totul şi pe toţi în mod negativ, confesorul său l-a sfătuit să 
scrie într-un caiet, înainte de a se culca, lucrurile frumoase pe care în timpul zilei le-a 
observat la alţii. Mai târziu el a spus că sfatul l-a ajutat foarte mult: încet, încet a 
descoperit lucrurile mari şi frumoase care se întâmplau alături de el, la îndemână şi 
pe care nu le văzuse niciodată.   
 
Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? 
 
Un smochin cu ramuri mari în curtea casei, era un obicei vechi palestinian. 
Smochinul face fructe şu frunzele sale mari fac multă umbră; sub copac te odihneşti 
mai bine decât în casele mici şi sufocante. De aceea nu este straniu că Natanael se 
află sub smochin, dar ceea ce-l uimeşte, este faptul că Isus  o ştie fără să-l fi văzut. 
Suntem întotdeauna surprinşi când descoperim că cineva ne cunoaşte mai mult 
decât ne aşteptăm. Este o surpriză care poate fi plăcută sau neplăcută, dar secretele 
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binelui le descoperă numai acela care iubeşte. Să-i privim pe îndrăgostiţi: fiecare ştie 
despre celălalt mai mult decât despre sine însuşi. Dumnezeu, care este iubire, ne 
cunoaşte în mod perfect şi doreşte să dezvoltăm toate talentele noastre pentru El.  
 
Pentru Natanael descoperirea că Isus îl cunoaşte, este semnul vocaţiei sale. Dar într-
un oarecare mod, aceeaşi experienţă se repetă în fiecare vocaţie: devenim conştienţi 
că Dumnezeu cere de la noi ceva pe care El îl are deja în minte şi contează pe noi. 
Ca şi Natanael şi noi suntem surprinşi că suntem cunoscuţi personal şi chemaţi să-l 
urmăm pe Cristos. 
 
Veţi vedea cerurile deschise şi îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând asupra Fiului 
omului 
 
Este un apel evident la viziunea lui Iacob din Geneză (Geneza 28,12). În visul său 
profetic, el este liniştit. Dumnezeu va fi cu el în toate ocaziile şi-l va ajuta 
întotdeauna.  
 
Această experienţă se repetă în toată istoria Israelului. Evreii trăiesc momente 
dificile, dar cunosc că Dumnezeu este cu ei şi că pentru ei cerurile rămân deschise. 
Această experienţă va fi încă şi mai puternică în activitatea lui Mesia şi în viaţa 
acelora care-l vor urma pe Cristos: în fiecare zi vor vedea îngerii intrând în viaţa lor, 
adică îi vor întâlni pe aceia pe care  Dumnezeu îi trimite. Cerul pentru ei rămâne 
deschis, vorbesc cu Dumnezeu şi aud glasul său.  
 
În păcat însă, cerul se închide şi face să-l uităm pe Dumnezeu. Omul rămâne izolat 
la umbra smochinului său, al micului său spaţiu vital care-l sufocă şi-i taie gustul de 
viaţă.  
 
Omul de astăzi îşi procură orice fel de medicamente artificiale pentru a fugi de 
singurătate: călătoreşte, îşi schimbă casa, încearcă să-şi lărgească orizonturile. Dar 
nu o va putea face până ce nu i se vor deschide orizonturile cerului.  

 
6 ianuarie – Botezul Duhului (Marcu 1,7–11)   
 
După mine vine unul care este mai puternic decât mine 
 
Sfântul Ioan Botezătorul este numit precursor. Este traducerea din grecescul 
Prodomos, care arată pe cineva care precede, care deschide drumul. În munţi, în 
recunoaşterile militare, în expediţiile de explorare, există un ghid care conduce, acela 
care cunoaşte drumul mai bine decât alţii. 
 
În natură de întâmplă contrariul. Lumina difuză a dimineţii care precede răsăritul 
soarelui, nu este lumina principală, ci prevestirea splendorii solare, primul său semn. 
Aşa putem înţelege termenul „ghid” în sens lumesc şi în sens spiritual.  
 
Fondatorul unei asociaţii este acela care a avut inspiraţie şi a început acţiunea. 
Învăţător este acela care ştie materia mai bine decât aceia pe care îi învaţă. Şi 
Biserica conduce şi învaţă, formează comunităţi şi organizaţii. Dar trebuie 
întotdeauna să fie conştientă că acela care o conduce este Duhul Sfânt. Marii părinţi 
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spirituali ai istoriei creştinismului, niciodată în viaţa lor nu au uitat că datoria lor era 
aceea de a-i învăţa pe oameni primii paşi; restul, îl va face harul lui Dumnezeu. 
 
Eu nu sunt vrednic să mă plec să dezleg curelele încălţămintei sale 
 
A scoate încălţămintea, a spăla picioarele (Ioan 13,14) este semn de umilinţă. 
Exprimă aceasta şi gestul vechi de a îngenunchea: omul se face mic pentru a 
recunoaşte că celălalt este mai mare. 
 
Prea multă umilinţă în faţa oamenilor este semn de slăbiciune sau de ipocrizie. 
Creştinul este conştient de propria sa demnitate de fiu al lui Dumnezeu şi se umileşte 
în sens adevărat, numai în faţa lui Dumnezeu. Ne considerăm cu adevărat şi sincer 
umili în faţa oamenilor, atunci când în ei îl vedem pe însuşi Dumnezeu. Aceasta este 
o umilinţă căreia dacă te abandonezi, te înalţi.  
 
Eu v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt  
 
Prin botez, creştinul renaşte „din apă şi din Duh”. Cele două elemente sunt unite şi în 
aceasta constă puterea sacramentelor. A spăla, este imaginea şi simbolul efortului 
de a purifica sufletul. Dar apa nu ar pătrunde în inimă, dacă nu ar fi unită cu puterea 
harului lui Dumnezeu, care ne spală pe dinăuntru. Sfântul Ioan boteza, adică spăla 
oamenii în mod simbolic şi ei recunoşteau nevoia de a fi purificaţi. Mărturia propriilor 
greşeli şi dorinţa de a deveni mai buni, este deja un mare lucru. Dar nu este suficient 
pentru a deveni curaţi în faţa lui Dumnezeu.  
 
Când Cristos îşi trimite ucenicii în lume pentru a boteza (Matei 28,19), promite că va 
fi întotdeauna cu ei şi-l va trimite pe Duhul său care va da botezului lor o putere 
deosebită, sacramentală. Acelaşi lucru se întâmplă şi în alte sacramente şi într-un 
anumit sens, în toate faptele noastre. Un proverb spune: „Un medic îngrijeşte, dar 
Dumnezeu vindecă”. Simbolic, tot ceea ce facem este o îngrijire medicală. Dorim să 
ne menţinem vii, să îmbunătăţim condiţia noastră, să ajungem sănătoşi la bătrâneţe. 
Ne îngrijim, dar ne va face sănătoşi numai ajutorul lui Dumnezeu, care ajută pe cel 
ce se ajută.  
 
7 ianuarie – Minunea din Cana (Ioan 2,1–12)  
 
Apa schimbată în vin 
 
De multe ori ne-am întrebat de ce Isus şi-a început activitatea sa publică, tocmai cu 
această minune. Şi de multe ori răspunsul a fost sugerat de testele liturgice: apa este 
simbolul umanităţii, vinul este simbolul divinităţii. Dumnezeu a devenit om atâta timp 
cât omul a devenit divin şi a participat la viaţa Prea Sfintei Treimi. Un ateu a încercat 
să ridiculizeze minunea din Cana spunând că pentru a o face nu era nevoie de 
intervenţia divină. În natură, această „minune” se întâmplă în mod continuu: plouă, 
apa pătrunde la rădăcinile viţei şi pe coarde răsar strugurii. Apa transformată în vin 
este un proces natural. 
 
Această obiecţie ironică ne face să reflectăm. În natură există schimbări continui. 
Organismul viu absoarbe elementele inferioare şi le transformă în viaţă vegetală, 
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animală sau umană. Cristos a venit pentru a îndeplini într-o manieră definitivă, orice 
ritm natural. La început schimbă apa în vin, la sfârşit va schimba vinul în sângele 
său. Şi viaţa acelora care-l primesc în sfânta împărtăşanie, din omenească va deveni 
divină.  
 
Participarea Mamei lui Dumnezeu la minune 
 
Cana este singurul moment în care Mama va participa la minune. Nu se va mai 
întâmpla niciodată, de aceea trebuie să aibă o semnificaţie deosebită. Evanghelia se 
referă la multe minuni ale lui Isus, vindecări ale bolnavilor şi chiar învieri din morţi. 
Toate au un scop pedagogic: să convingă pe oameni, că Fiul omului este Dumnezeu, 
născut pe pământ, pentru a face din oameni locuitori ai cerului. Fiul omului este fiul 
Mariei şi poate pentru aceasta, prima minune o face prin mijlocirea sa. Mariologia 
recentă subliniază că în Noul Testament, Mama lui Dumnezeu este exemplul 
credinţei prin excelenţă. Vechea Alianţă începe cu credinţa lui Avram: Avram care „a 
avut credinţă în Dumnezeu şi aceasta i-a fost socotită ca neprihănire” (Galateni 3,6) 
devine „tatăl tuturor credincioşilor”. La începutul Noului Testament, Maria este ferice 
pentru că a crezut (Luca 1,45). Şi la începutul activităţii apostolice a lui Cristos, Maria 
apare ca aceea care întăreşte credinţa discipolilor: „Faceţi  ceea ce vă va spune” 
(Ioan 2,5). Pentru aceasta apelăm la mijlocirea Mariei şi în viaţa Bisericii şi în viaţa 
noastră personală, în întâlnirea noastră cu Dumnezeu. 
 
Ai păstrat până acum vinul bun 
 
Fraza trădează tipica viclenie orientală. Un comerciant arată un obiect frumos, dar de 
îndată ce clientul este neatent, îi împachetează un fleac de doi bani. Oaspeţilor li se 
oferă vinul bun, dar când sunt sătui şi puţin ameţiţi, li se toarnă în pahare vinul mai 
prost. În viaţa spirituală Dumnezeu se comportă în mod contrar: cele mai frumoase 
experienţe spirituale vin la sfârşit şi nu neapărat în veşnicie, ci în această viaţă. 
Atestă aceasta toţi aceia care au perseverat şi au progresat în viaţa spirituală. La 
început este greu, pentru că trebuie să combaţi relele şi vechile obişnuinţe. Sfântul 
Augustin povesteşte: „relele mele obişnuinţe mă ţineau, plângând: vrei să ne laşi?”. 
Există un proverb care spune: „orice început este greu”. Repetă aceasta, zicala 
latină: dulcis in fundo. 
 
Sfânta Tereza de Avila, în timpul rugăciunii avea viziuni mistice. Şi la începutul vieţii 
religioase nu reuşea să se concentreze nici măcar asupra rugăciunilor pe care le 
citea. S-a ţinut tare şi cu timpul a descoperit frumuseţea dialogului cu Dumnezeu. 
 
 

ZILELE DUPĂ EPIFANIE 
 
 
7 ianuarie – Prima predică a lui Isus (Matei 4,12-17.23-25) 
 
Cuvintele lui Isus răsună în Galilea 
 
Cuvintele despre mântuire sunt legate de cele despre creaţie. Dumnezeu pronunţă 
cuvântul şi lumea există în toată varietatea şi frumuseţea ei. Cu cuvântul lui 
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Dumnezeu şi omul începe să existe. Dar situaţia lui este deosebită: omul devine viu 
pentru că primeşte cuvântul creator al lui Dumnezeu, în mod conştient şi în mod liber. 
La început îi este uşor: Adam a auzit glasul lui Dumnezeu în răcoarea dimineţii 
(Geneza 3,8). Dar după păcat omul devin surd şi distrat şi glasul lui Dumnezeu este 
copleşit de zgomotele lumii. Atunci are nevoie de un lung şi lent exerciţiu pentru a 
reuşi din nou să prindă şi să înţeleagă cuvintele divine. Pentru aceasta Isus începe 
să predice, să înveţe, să explice. El însuşi ştie că nu este uşor: îl ascultă numai aceia 
care au urechi să audă (Marcu 4,9). 
 
Odată, un ornitolog, expert cunoscător al cântului păsărilor, a fost întrebat cum 
reuşea să recunoască diferitele sunete. A răspuns că şi el, la început, nu auzea 
decât zgomotul nedesluşit al pădurii. Dar, concentrându-se zi de zi, a învăţat să 
distingă diferitele chemări.  
 
Ceva asemănător ni se întâmplă şi nouă. La început auzim numai zgomotul confuz 
care însoţeşte viaţa noastră. Dar dacă dăm atenţie, descoperim că în acest zgomot 
Dumnezeu vorbeşte prin intermediul glasurilor curate, care în mijlocul atâtor vanităţi, 
vorbesc despre veşnicie. 
 
Cuvântul lui Dumnezeu rostit cu gură omenească 
 
Celui care ascultă un cântec frumos, îi vine cheful să-l intoneze şi el. La începutul 
creaţiei, Dumnezeu face să răsune cuvântul său şi în momentul de împlinire, 
Cuvântul devine trup (Ioan 1,14) şi vorbeşte cu glas omenesc. Atât timp cât suntem 
uniţi cu Cristos, şi gura noastră trebuie să se consacre lui Dumnezeu şi să exprime 
ceea ce El doreşte să spună lumii. Acest lucru este valabil pentru predicatori, dar şi 
pentru educatori, pentru părinţi, pentru toţi şi pentru tot ceea ce este spus. Cuvântul 
este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu. După Sfântul Grigore 
Nazianzenul  omul care vorbeşte, este imaginea Fiului Tatălui, al Cuvântului veşnic 
pe care Tatăl îl rosteşte din veşnicie. Pentru aceasta suntem responsabili de 
cuvintele noastre şi va trebui să dăm cont de orice cuvânt inutil (Matei 12,36). 
 
După sfântul Vasile, este inutil orice discurs care nu ajută milostivirea. Cuvântul este 
o mare putere care trebuie folosită pentru a face bine. 
 
În Galilea păgânilor  
 
Galilea de nord era o regiune în mod deosebit supusă incursiunilor străine, încă 
începând din anul 734 înainte de Cristos, când a fost ocupată de regele asirian 
Tiglot-Pileser. Pentru Evrei aceasta a fost o umilinţă. Profetul Isaia (Isaia 8,23) 
asigură poporul că ocupaţia va înceta cu timpul. De fapt, predicile lui Isus încep 
tocmai în acest teritoriu  cu o promisiunea de eliberare, dar de o eliberare spirituală, 
nu politică.  
 
Este aşa şi în experienţa noastră. Când ne simţim umiliţi, învinşi, glasul lui 
Dumnezeu în inima noastră promite eliberarea. Dar această eliberare nu este 
niciodată aşa cum ne aşteptăm. Dumnezeu ne vrea din punct de vedere interior, 
liberi, doreşte ca inima noastră să fie liberă. Un copil pierde o jucărie şi plânge; îl 
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consolăm restituindu-i jucăria. Dar acest tip de tristeţe trece pe măsură ce creştem; 
acel copil, devenit mare, nu se mai interesează de jucării. 
 
Viaţa spirituală este o continuă creştere în care ne eliberăm în mod continuu de 
micile noastre interese, pentru a ne îndrepta către interesele superioare şi adevărate. 

 
8 ianuarie – Mila pentru norod (Marcu 6,34–44)        
 
A văzut mult norod şi i s-a făcut milă de ei 
 
Cei care studiază cultul sfintei Inimi a lui Isus, spun că prin termenul „inimă” se 
înţelege întreaga viaţă interioară a lui Isus, adică lumea sentimentelor. Dar asupra 
acestora abia se opresc, temându-se că devoţiunea pare prea sentimentală. 
Psihologia raţională nu se încrede în sentimente şi le consideră un fenomen 
secundar. Un act de iubire este un act liber de voinţă; şi este bine şi meritoriu, chiar 
dacă sentimentul nostru faţă de persoana în cauză nu este de simpatie. Şi totuşi nu 
constă totul în aceasta. Soloviev, de exemplu, este convins că ceea ce ne împinge 
să facem un act de caritate, este sentimentul de milă faţă de cel apropiat. Mila este 
glasul conştiinţei, care ne sugerează că toţi suntem unul şi ceea ce face rău altuia, 
îmi face rău şi mie. Ce mare milă pentru oameni trebuie să fi simţit Isus care s-a 
identificat cu noi! 
 
Milă pentru foamea celui apropiat   
 
Intensitatea milei este direct proporţională cu sentimentul de identificare cu cel 
apropiat. Pentru aceasta, o mamă simte milă mai mare pentru copilul ei, decât pentru 
unul străin. Dar mila depinde şi de gravitatea situaţiei: simţi mai multă milă pentru 
cineva care şi-a pierdut mama, decât pentru cineva care şi-a pierdut geanta. Isus, 
care a venit pentru a-i mântui pe toţi, are mai multă milă pentru păcătoşi, decât 
pentru aceia cărora le este foame.  
 
De aceea, se pune adesea întrebarea dacă Biserica nu ar trebui să se dedice mai 
mult pentru a vesti evanghelia, decât să consume atâta energie pentru faptele 
sociale. Problema există încă din vremea apostolilor, care au numit şapte diaconi 
pentru slujirea săracilor, tocmai pentru ca ei să fie mai liberi să se dedice cuvântului 
lui Dumnezeu (Faptele 6,1). Dar însuşi faptul că au ales diaconii, arată că predicarea 
iubirii lui Dumnezeu nu se poate separa de faptele de iubire, cât şi de cele materiale. 
Gandhi spunea că un flămând înţelege cuvintele frumoase numai dacă acestea au 
forma unei bucăţi de pâine. 
 
Hrana miraculoasă 
 
Minunea despre care se vorbeşte aici are un caracter deosebit. Şi Evreii în deşert au 
fost săturaţi prin intervenţia divină şi au mâncat mana, pâinea cerului (Deuteronomul 
8,3). Aici este ceva diferit: Isus împarte cinci pâini şi doi peşti, o minune nu minoră, 
dar desigur mai aproape de viaţa zilnică; o minune care, într-o oarecare măsură, se 
poate imita. 
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Ceea ce economisim cu sacrificii, putem da altuia şi ceea ce era pentru unul singur, 
va ajunge pentru doi. Una din  marile probleme ale lumii moderne, este inegalitatea 
dintre bogăţia unor popoare şi sărăcia altora. De o parte aceia care au atâta hrană 
de risipit, de cealaltă parte aceia cărora le lipseşte strictul necesar pentru 
supravieţuire. Ar trebui să ştim să împărţim cu alţii. Dar cine poate constrânge pe 
cineva să renunţe la ceea ce el consideră că este al său?  Dacă face acest lucru o 
lege a statului, aceasta poate conduce la o inegalitate de alt tip. Este necesară o 
minune. Această minune, în viaţa cotidiană, se numeşte milostivire  fraternă. 
 
9 ianuarie – Domnul elementelor (Marcu 6,45–52)  
 
Porunci apoi apostolilor să urce în barcă şi să treacă înaintea lui pe celălalt mal 
 
Celălalt mal al lacului din Ghenezaret; este diferit de acela de la care ei pleacă  şi alţi 
oameni locuiesc acolo. A trece pe celălalt mal, este metafora schimbării radicale a 
vieţii.  
 
Orice hotărâre serioasă se aseamănă cu o trecere pe celălalt mal. Ea este însoţită 
întotdeauna de un sentiment cu două aspecte: pe de o parte ne bucurăm că putem 
începe din nou ceva nou, pe de altă parte ne este teamă şi avem îndoieli că 
procedăm bine, este ca şi impresia că ne lipseşte pământul de sub picioare. Marele 
inchizitor al romanului lui Dostoievski Fraţii Karamazov, este de părere că oamenii 
caută numai o libertate mică şi restrânsă, de restul se mulţumesc cu sclavia 
bunăstării. Cristos, dimpotrivă, reprezintă libertatea absolută. Cine îl urmează trebuie 
să aibă curajul să-şi asume responsabilitatea de a alege, de fiecare dată, binele.   
 
Obosiţi cu vâslirea, pentru că aveau vântul împotrivă  
 
Lacul din Genezaret are un aspect idilic atunci când apa este liniştită şi clară. Din 
dintr-o dată vine vântul şi a vâsli, devine o îndeletnicire obositoare. 
 
Este simbolul experienţei care se trăieşte în orice acţiune cu adevărat bună. Ne 
aflăm în faţa unei rezistenţe neprevăzute, câteodată împotriva oricărei logici: pentru 
călugării din Egipt era semn sigur al duhului răului, capabil să distingă atunci când o 
acţiune este cu adevărat spirituală. Nu  întâmpinăm  nici un fel de rezistenţă atunci 
când acţiunea pe care o începem este numai de aparenţă, dar întâmpinăm o opoziţie 
foarte puternică la fiecare acţiune bună şi la fiecare rugăciune făcută în linişte şi cu 
spirit de sacrificiu.  
 
Rugăciunea produce teamă. Regimurile atee şi-au folosit energiile pentru a distruge 
din mănăstiri religioşii şi religioasele care se rugau în secret. Este straniu că ateii 
afirmă că nu cred în rugăciune, dar se tem de ea mai mult decât orice lucru.  
 
Urcă cu ei în barcă şi vântul încetă   
 
Vântul potrivnic, adică împotrivirea, nu ar trebui să ne sperie; însă, inevitabil ne 
frământă şi ne slăbeşte. Dar Dumnezeu nu permite să ne învingă: şi duhul răului este 
în puterea sa. Una din cele mai grave tentaţii în perioadele de încercare, este 
sentimentul de singurătate şi de abandon, gândul că Dumnezeu a uitat de noi. Dar 
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imediat revine certitudinea prezenţei sale în barca noastră şi cu acest sentiment 
dispar şi greutăţile externe. Tânăra Melania sfântă a celui de-al V-lea secol, era o 
nobilă şi bogată romană, soţia unui bărbat la fel de bogat. Amândoi au decis să dea 
totul săracilor şi să trăiască în castitate, dedicându-se rugăciunii şi postului. Desigur 
familiile lor şi societatea din care proveneau s-au opus cu putere deciziei lor. Dar în 
curând situaţia s-a schimbat. Mama a urmat exemplul fiicei şi împărăteasa a luat 
apărarea Melaniei care, în sfârşit a putut să se elibereze de tot ceea ce avea şi să-şi 
urmeze calea împreună cu soţul său. În sfârşit, a devenit uşor ceea ce la început 
părea imposibil, deoarece Cristos a fost cu ei.  
 
10 ianuarie – Duhul lui Dumnezeu deasupra noastră (Luca 4,14–22)     
 
Duhul lui Dumnezeu este peste mine 
 
Este frumoasă şi poetică povestirea creaţiei lumii, în primul capitol al Genezei. Duhul 
lui Dumnezeu aluneca peste ape (Geneza 1,1): fără apă viaţa este imposibilă, dar 
abisul apelor produce teamă, este înspăimântător, profund. Şi omul este profund ca 
şi abisul. Când se naşte, este o fiinţă foarte slabă, dar ce poate deveni? Totuşi, în 
povestirea biblică există şi un alt element: din acel abis iese pământul, plin de 
frumuseţe şi de viaţă. 
 
Un lucru similar se întâmplă în întruparea lui Cristos. Duhul Sfânt coboară pentru a 
transforma omul în Om-Dumnezeu. Şi în viaţa noastră coboară Duhul Sfânt şi cu apa 
botezului ne transformăm în fiii ai lui Dumnezeu. Cu el devenim templu şi inima 
omenească un paradis în care pot creşte toate florile virtuţii, manifestări ale Duhului. 
 
Duhul pe apele Scripturii 
 
Expresia este a lui Origene. Astăzi suntem obişnuiţi să considerăm Biblia ca o 
singură carte, în care citim cuvântul lui. Dar nu este aşa.  
 
Pentru Origene, înţeleptul din Alexandria, prima apropiere de Scriptură nu a fost 
uşoară. Multe cărţi ale Bibliei, ca de exemplu povestirea războaielor Macabeilor, nu-l 
interesau deloc. În Vechiul Testament existau liste lungi de ritualuri, pe care creştinii 
nu mai erau obligaţi să le respecte. Cum să ai o atitudine pozitivă faţă de această 
amestecătură de scrieri? Îi păreau un abis de ape peste care aluneca Duhul lui 
Dumnezeu: vroia să spună  de fapt, că în toate textele este ascuns un sens spiritual, 
că toate au o dublă interpretare. Prima este omenească, este supusă schimbărilor şi 
poate oferi interpretări incoerente. A doua trece dincolo de toate acestea şi constituie 
sensul spiritual, care este unul singur, este unic. Numai cel care-l descoperă, ştie să 
citească cu adevărat Biblia. Exemplul ne vine de la însuşi Isus atunci când, în 
sinagoga din Nazaret, interpretează textul lui Isaia.  
 
Duhul pe apele istoriei 
 
În Sfânta Scriptură există multe genuri literare. În Vechiul Testament predomină 
cărţile istorice: istoria poporului lui Israel, alegerea lui Avram, şederea în Egipt, 
eliberarea şi pelerinajul în deşert, ocuparea pământului sfânt, fondarea împărăţiei, 
divizarea, ocuparea şi supunerea. Popoarele mici au adesea un destin oscilant între 
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evenimentele fericite şi cele nefericite. Dar de ce să amintim aceste evenimente 
antice? 
 
Istoria Israelului are un caracter deosebit, presărată cum este de numeroase 
evenimente. Dar deasupra ei alunecă Duhul lui Dumnezeu şi toate faptele întâmplate 
au un sens sfânt. Cum să-l descoperi? Descoperim sensul unui eveniment numai 
atunci când vedem unde ne-a condus el. Toate evenimentele Vechiului Testament, 
fericite şi nefericite, conduc la Cristos. Aşa se întâmplă şi cu „istoria” persoanei 
noastre. 
 
11 ianuarie – Lepra sufletului (Luca 5,12–16) 
 
Un om plin de lepră 
 
În Biblie, cuvântul „lepră” nu indică numai boala în sine, ci şi alte boli contagioase ale 
pielii. Cine lua lepra nu suferea numai cu trupul, ci şi cu sufletul, pentru că era exclus 
din societate şi toţi îl evitau. Apostolul leproşilor, poetul francez R. Follereau 
povestea cum a început să se dedice bolnavilor săi. Călătorea în Africa, la marginile 
deşertului, când maşina a făcut o pană. Mai târziu el a interpretat aceasta ca un 
semn al lui Dumnezeu. Nişte sărmani cerşetori s-au apropiat de maşină, dar şoferul a 
început să adune pietre pentru a le arunca în ei. Follereau a fost consternat de 
asemenea duritate, dar şoferul i-a explicat că era vorba de leproşi, care trebuiau 
alungaţi. Şi în timpul lui Cristos procedau aşa.  
 
Follereau a fost străfulgerat de un  gând în spiritul practic al evangheliei: păcatul 
respinge omul din societate şi numai iubirea îl poate conduce din nou la ceilalţi. 
 
Du-te, arată-te preotului 
 
Nu este o întâmplare că în Vechiul Testament funcţia de control asupra sănătăţii 
acelora care aparţineau poporului lui Dumnezeu, era încredinţată preotului. Este 
prefigurarea sacramentului reconcilierii. Există unii care gândesc că cel care are 
păcate, este mai bine să ceară iertare numai lui Dumnezeu: păcatele sunt făcute în 
secret, e ce să le faci publice? În mărturisire publicitatea este minimă, dar într-un fel 
oarecare iese la lumină ceea ce a fost făcut în întuneric. Şi apoi există un aspect 
social în fiecare păcat personal: păcatul personal exclude păcătosul din Biserică, aşa 
cum un lepros este exclus din societatea civilă.  Prin reconciliere ele se întoarce ca 
să fie din nou în mijlocul Bisericii. Prin absolvire, preotul îl asigură că este iarăşi curat 
şi poate, şi trebuie, să se întoarcă acolo de unde a fost exclus, sau mai bine spus, s-
a autoexclus.  
 
Fă oferta pentru curăţirea ta 
 
Evreii creştini erau ferm convinşi că vindecarea de o boală, era un dar special al lui 
Dumnezeu. Boala era un anunţ al morţii şi vindecarea întoarcerea la viaţă, viaţă care 
vine de la Dumnezeu, stăpânul vieţii. Pentru aceasta, după vindecare, se aducea un 
dar lui Dumnezeu. 
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Sacramentul reconcilierii este întoarcerea la viaţa veşnică, dar şi aici este bine să se 
aducă un dar. Numai că darul este sub forma penitenţei. În practica actuală, darul 
este minim, o scurtă rugăciune: în schimb în Biserica antică, se impuneau penitenţe 
lungi şi grave, care aveau un scop educativ, pentru că în mod simbolic, penitenţa 
este o perioadă de transformare spirituală, adică un proces lung şi lent. Astăzi totul 
este simplificat şi acesta este un lucru pozitiv: dar este bine să iei cunoştinţă de 
schimbarea interioară care se verifică în noi, de vindecarea spirituală care ne este 
oferită, cu adevărat dar al lui Dumnezeu. Pentru aceasta, după absolvirea 
preoţească mulţumim lui Dumnezeu cu o rugăciune. Dar ea trebuie să fie sinceră şi 
profundă, pentru că am fost salvaţi de un pericol, pentru că fiecare păcat este un 
atac la viaţă.  

 
12 ianuarie – El trebuie să crească (Ioan 3,22–30)  
 
Cel despre care ai depus mărturie tu, botează şi toţi se duc la el 
 
Se povesteşte că odată cardinalul Richelieu, ministru al regelui, ieşind de la o 
audienţă cu Ludovic al XIII-lea, l-a întâlnit pe Mazarin, pe care el însuşi l-a făcut să-şi 
aleagă cariera şi care ca urmare, i-a luat locul. Mazarin l-a întrebat ce noutăţi mai 
avea. „Eu să cobor şi tu să urci”, a fost răspunsul. 
 
Se întâmplă, în viaţă. Fiecare om ajunge în vârful capacităţilor sale creative şi 
productive, apoi este înlocuit de însăşi aceia la a căror formare a contribuit. Este o 
alternare naturală, pe care mulţi nu o acceptă. Există însă cazuri în care această 
alternare ne face fericiţi: un tată care a pus bazele unei firme, este mulţumit dacă 
împreună cu fiul său, reuşeşte ca încă de la început, munca să meargă mai bine. I se 
pare că astfel activitatea sa nu moare cu el şi succesul fiului devine succesul său.  
Şi Ioan a avut un sentiment asemănător. Ştia că Isus  va duce la îndeplinire misiunea 
sa. 
 
El trebuie să crească, eu să mă micşorez   
 
Se recomandă adesea preoţilor şi predicatorilor, să mediteze asupra acestui verset. 
Şi ei, mai ales când sunt tineri, se bucură dacă au succes. Dar trebuie să-şi repete 
continuu: „Nu-mi pasă dacă eu am succes. Trebuie să-l aibă Cristos. Nu se întâmplă 
nimic dacă mă laud că am predicat bine. Important este ca vorbele mele să aducă pe 
cineva mai aproape de Cristos”. Aceasta ar trebui să fie nu numai atitudinea preoţilor, 
ci a tuturor educatorilor. Vechea experienţă pedagogică arată că, de obicei, sunt 
învăţători slabi aceia care sunt preocupaţi mai ales de faptul ca ei să fie acceptaţi, să 
se vorbească bine despre ei şi gata. Dar părinţii? Şi ei trebuie să înveţe la bătrâneţe 
să se dea de o parte. Un fiu s-a căsătorit, are viaţa sa. Poate că mamei îi vine greu, 
dar trebuie să înţeleagă că este mai bine, atât pentru ea, cât şi pentru tineri, dacă nu 
se amestecă în casa lor. O vor stima mai mult, tocmai pentru că vor vedea că 
cedează. Creştinii însă nu cedează numai pentru a avea linişte, ci pentru ca să fie 
Cristos acela care predomină. 
 
 
 
 



Evanghelia de fiecare zi ( de Tomas Spidlik) 
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Nimeni nu-şi poate lua ceva dacă nu i-a fost dat din cer    
 
Există o istorioară care vorbeşte despre o pajişte care se lăuda cu florile ei frumoase 
şi cu verdele său frumos. Cerul s-a supărat, nu a mai trimis ploaia şi florile s-au 
uscat. 
 
Scriptura nu povesteşte istorioare, dar ne învaţă cu claritate că noi singuri, fără harul 
lui Dumnezeu, nu suntem capabili nici să facem bine, nici să avem gânduri bune (2 
Corinteni 3,5). Acesta este fundamentul umilinţei creştine. Pentru aceasta nu putem 
judeca şi nici condamna pe cineva, chiar dacă este plin de defecte evidente. Însă, 
tocmai pentru că suntem conştienţi că prin harul lui Dumnezeu putem face tot ceea 
ce am fost chemaţi să facem, există în noi, alături de umilinţă, o conştiinţă puternică 
a demnităţii noastre. Nu ne descurajăm, nici dacă forţele noastre sunt insuficiente. 
 
Un ziarist îl critica pe papa: „Cum poate un om de o cultură mediocră, să înţeleagă o 
lume pe care nu o cunoaşte?” Un preot i-a răspuns: „Dar dumneavoastră aţi dat 
peste un om care să înţeleagă totul şi să ştie totul? Ştiţi bine că un asemenea om nu 
există. În realitate, ştie să vorbească lumii numai acela căruia i-a fost dat din cer”. Nu 
este valabil numai pentru papă. Fiecare om, orice funcţie ar avea, este capabil să 
facă numai ceea ce îi dă harul divin. 
 
  


