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ISUS – IUBIREA INFINITĂ 
 

AdoraŃie – Joia Sfântă – adulŃi (2008) 
 

G=ghidul L=lector T=toŃi 
Câtec euharistic: 
 
I. RUGĂCIUNE DE ADORAłIE 
 
1L. Te iubim, Dumnezeul nostru,  
şi singura noastră dorinŃă este să te iubim până la ultima suflare. 
Te iubim, Doamne, vrednic să fii iubit, 
şi preferăm să murim iubindu-te decât să trăim o singură clipă fără a te iubi. 
Te iubim, Doamne, şi singurul har pe care Ńi-l cerem este de a te iubi veşnic. 
Te iubim, Dumnezeul nostru, 
şi năzuim spre cer, numai pentru a avea fericirea de a te iubi în chip desăvârşit. 
Dumnezeul nostru, dacă limba nu poate rosti în orice clipă „te iubesc” , vrem ca 
inima să Ńi-o repete cu fiecare bătaie a sa. 
Te iubim, divinul nostru Mântuitor, pentru că ai fost răstignit pentru noi. 

(sf. Ioan Maria Vianney) 
 
II. REFLECłIE 
 
G. În clipa încercării şi a neliniştii, Isus se roagă. Este o rugăciune care exprimă 
tot chinul lăuntric prin care trece. 
Dincolo de toate acestea, este conştiinŃa propriului raport filial cu Dumnezeu: 
„Abba, Tată!” 
Este un aspect care nu dispare niciodată, nici chiar în încercare, şi tocmai aici se 
naşte implorarea: „Pentru tine totul este posibil, îndepărtează de la mine potirul 
aceasta”. Dacă Dumnezeu este Tată şi poate totul, pentru ce nu ne scuteşte de 
încercări? Aceasta este prima întrebare spontană a omului (şi chiar a omului 
Isus). Dar, după cererea stăruitoare şi încercarea de a se sustrage Crucii, iată 
încrederea reînviată, abandonarea fără rezerve: „dar nu ceea ce vreau eu, dar 
ceea ce vrei tu!” 
„RămâneŃi aici şi vegheaŃi!”: episodul din Ghetsemani nu se doreşte numai o 
revelare a lui Isus, ci vrea să fie şi un avertisment pentru ucenici. Încercarea 
este învinsă prin rugăciune şi veghere. 
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III. CUVÂNTUL DOMNULUI 
 
2L. Din evanghelia după sfântul Marcu  
          (Mc 14,32-36) 
Apoi au venit într-un loc numit Ghetsemani şi le-a spus discipolilor săi: 
„StaŃi aici până când mă voi ruga”. I-a luat cu sine pe Petru, pe Iacob şi pe 
Ioan şi a început a se înfiora şi a se nelinişti şi le-a spus: „Sufletul meu 
este trist de moarte; rămâneŃi aici şi vegheaŃi!” Şi, mergând puŃin mai în 
faŃă, a căzut la pământ şi se ruga ca să treacă de la el, dacă este posibil, 
ceasul acela, zicând: „Abba, Tată! Pentru tine totul este posibil. 
Îndepărtează de la mine potirul acesta, însă nu ceea ce vreau eu, dar ceea 
ce vrei tu!”. 
 
(pauză de tăcere pentru a interioriza cuvântul sacru) 
 
IV. MEDITAłIE 
 
G. Ne-am obişnuit să denumim această scenă „agonia lui Isus în Grădina 
Măslinilor”. 
Evanghelistul Marcu nu foloseşte cuvântul „grădină”, aşa cum o face Ioan, nici nu 
pomeneşte de o „agonie” aşa cum face Luca. 
În acest text al lui Marcu, scena se desfăşoară pe muntele Măslinilor, „într-un 
loc numit Ghetsemani”. 
Ghetsemani este un termen aramaic care înseamnă probabil „teasc pentru ulei”. 
În acel loc, situat pe coasta muntelui Măslinilor, dincolo de pârâul Chedron, se 
aflau cele de drebuinŃă pentru extragerea uleiului din măslinele recoltate. 
Fără a forŃa nota, putem vorbi în acest context de uleiul iubirii. 
Precum uleiul este extras din măsline, tot astfel iubirea izvorăşte din rugăciunea 
adâncă, umilă şi autentică... 
Relatarea este centrată deopotrivă pe implorarea statornică şi plină de durere a 
lui Isus în ceasul ispitei şi pe îndemnul la veghere în rugăciune, adresat ucenicilor 
prezenŃi şi, prin ei, tuturor celor ce-l urmează pe Isus. 
 
(moment de tăcere...) 
 
Cântec: Isus cu spini încununat... 
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V. CONTEMPLAłIE 
 
3L. Contemplă, sufletul meu, pe Isus Răstignit, 

Cu ce preŃ te-a mântuit. 
 Admiră, mulŃumeşte, iubeşte, laudă şi adoră. 

El te iubeşte, te priveşte 
El te-a mântuit. 
Păşeşte cu El şi trăieşte pentru El. 
Admiră, mulŃumeşte, iubeşte, laudă şi adoră. 
 (Sf. Bonaventura - Rugăciune către Răstignit) 

G. În timpul rugăciunii în faŃa lui Isus din Euharistie ne aşezăm în genunchi. A sta 
în genunchi  ne aminteşte că suntem înaintea Domnului şi îl recunoaştem ca pe 
Domnul vieŃii noastre. 
 
4L. Să îngenunchem aşadar, în faŃa lui Cristos, şi să contemplăm iubirea Sa.  
Nu putem pătrunde toată profunzimea iubirii sale, dar să rămânem în această 
adoraŃie într-o atitudine de umilinŃă şi iubire, de contemplaŃie şi veneraŃie.  
Să privim la El, care a fost străpuns pentru fărădelegile noastre,  
care a murit pentru noi,  
şi să lăsăm să ne vorbească tăcerea… 
 
Nu e nevoie de multe cuvinte pentru a ne înfăŃişa înaintea sa.  
Poate de multe ori rugăciunea noastră este o moară de cuvinte care sună în gol, 
care se înşiruie mecanic fără participarea inimii….  
Suntem în faŃa Lui: inimă la inimă, sub privirea Sa.  
Fără gânduri, fără cuvinte, doar cu El… 
 
(câteva momente de tăcere…) 
 
1L. E timpul să te opreşti, măcar şi pentru o clipă.  
Ştiu, problemele de zi cu zi nu-Ńi dau pace.  
Alergi mereu, câteodată chiar fără Ńintă,  
iar la sfârşitul fiecărei zile eşti tot mai ostenit.  
N-ai vrea să te odihneşti puŃin?  
Ştiu, probleme tale sunt importante,  
copiii au nevoie de tine,  
la serviciu eşti stresat de şefi,  
acasă banii sunt insuficienŃi,  
te temi că sunt atâtea de făcut şi nu se mai termină,  
te preocupi pentru că nu te ascultă copiii,  
nu ai plătit una sau alta,  
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te deranjează vorbele de ocară ale vecinei,  
şi atâtea, atâtea probleme .... 
 
De multe ori, dacă nu neîncetat, îŃi doreşti să fii lăsat în pace,  
să nu-i mai auzi şi să nu-i mai vezi pe cei din jur: 
fiecare cu problemele lui.  
Poate că eşti sătul de vorbe, de toŃi cei care vorbesc prea mult...  
şi te închizi încetul cu încetul într-o "carapace" comodă;  
devii pasiv, doar un spectator şi începi să priveşti lumea  
cu ochi reci şi nepăsători.  
 
Văd bine, uneori ochii tăi sunt trişti,  
dar nu te gândi numai la problemele tale, la situaŃia din familie  
sau la încercările de tot felul care te "încolŃesc", 
la viitorul care Ńi se pare atât de nesigur...  
 
Eu, Domnul, sunt aici pentru a împărtăşi cu tine  

problemele pe care de atâtea ori le Ńii numai pentru tine  
şi nu vrei să mi le împărtăşeşti.... 

Sunt aici pentru a-Ńi spune: nu te teme, eu sunt cu Tine!  
Lasă deoparte atâtea gânduri pentru a rămâne câteva clipe cu mine,  
opreşte-te din această căutare frenetică şi obositoare. 
Vino şi odihneşte-te puŃin pe umărul Meu!  
 
Eu nu sunt numai Cel Răstignit acum 2000  de ani,  
dar vreau să fiu şi prietenul tău… 
Eu nu sunt numai Dumnezeul care dă porunci, dar sunt şi fratele tău. 
Eu nu sunt doar o învăŃătură, dar sunt o Persoană. 
Eu nu sunt patronul  care acordă audienŃe doar duminica  
şi în anumite momente din zi, dar sunt slujitorul disponibil  
orice minut din noapte şi din zi.  
Eu nu sunt doar magicianul care rezolvă orice problemă cu bagheta magică… 
Eu sunt Cel Ce sunt cu tine, Dumnezeu răstignit şi totodată om,  
coborât pe pământ pentru ca să nu-Ńi  mai fie frică să te apropii de mine,  
ca să îmi vorbeşti asemenea unui prieten,  
şi pentru a mă lăsa să te iubesc, să intru în viaŃa Ta.  
Nu vreau să te deranjez, nu vreau să te forŃez să mă primeşti,  
nu vreau să îngreunez viaŃa ta. 
Nu vreau să-Ńi fiu povară, aşa cum crezi adeseori.  
Dimpotrivă, vreau să te ajut, să îŃi dăruiesc viaŃa,  
să îŃi uşurez sufletul, pentru că te văd atât de trist!  
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(un moment de linişte…) 
 
G: Dacă ştim că Isus este prezent aici, înaintea noastră,  
El care poate lua asupra sa toată povara noastră,  
să-i încredinŃăm Lui toate gândurile, preocupările, neliniştile noastre.  
Să-l recunoaştem ca Domn al întregii noastre fiinŃe, ca Domn asupra vieŃii, 
ca Stăpân asupra tuturor problemelor şi greutăŃilor, cântând împreună: 
 
Cântec: Numai tu, Isuse bune... (sau altul potrivit). 
 
V. CONFRUNTARE 
 
2L. Înaintea lui, să ne confruntăm acum cu cele ascultate. Cuvântul, adresându-
se nouă, ne provoacă... Cine ştie dacă, în locul apostolilor, noi am fi ştiut să 
împărtăşim cu Cristos suferinŃa şi singurătatea lui. „RămâneŃi aici şi vegheaŃi!” 
Să veghem împreună cu el pentru a rămâne cu el chiar în clipele cele mai grele. 
 
Aşadar, să-l privim pe Isus, să-l ascultăm, să-l înŃelegem, să-l primim în inima şi în 
viaŃa noastră. 
Să încercăm să răspundem la câteva întrebări: 
 

- Isus se ruga: „Îndepărtează de la mine potirul acesta, însă nu ceea ce 
vreau eu, dar ceea ce vrei tu!”. Cum reacŃionez eu în faŃa greutăŃilor, a 
crucilor pe care le întâlnesc pe drumul vieŃii?... (pauză de reflecŃie...) 

 
- Isus „a căzut cu faŃa la pământ şi se ruga”... Când eu trec prin momente 

grele, încerc prin rugăciune intensă să depăşesc încercările, asemenea 
lui Isus şi împreună cu Isus? Sunt eu alături de el în Sfânta Euharistie, 
în Evanghelie, în fratele care suferă?... (pauză de reflecŃie...) 

 
VI. RUGĂCIUNE LA ŞCOALA LUI ISUS 
 
G. Să rămânem aici şi să veghem împreună cu Isus, să ne rugăm împreună cu el. 
Să ne unim cu jertfa vieŃii atâtor persoane care au trecut din această înaintea 
noastră. 
Doamne, tu care te-ai dăruit nouă din iubire, învaŃă-ne să fim dar de iubire 
pentru orice om, pentru ca să se răspândească pretutindeni ÎmpărăŃia ta. Către 
tine înălŃăm rugăciunea noastră încrezătoare, repetând împreună: Ascultă-ne, 
Doamne! 
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1L. Doamne Isuse, eliberează-ne de orice intoleranŃă şi asprime, de orice 
insensibilitate şi închidere în noi. R. 
 
2L. Doamne Isuse, ajută-ne să trecem de la teamă la încredere, întăreşte în noi 
dorinŃa de a fi martori plini de bucurie ai Evangheliei tale. R. 
 
3L. Doamne Isuse, revarsă iubirea ta în inimile oamenilor şi dăruieşte-le curajul 
de a te căuta neîncetat. R. 
 
4L. Doamne Isuse, izvorul vieŃii şi al oricărei vocaŃii creştine, cheamă mulŃi 
tineri la viaŃa preoŃească, la viaŃa consacrată, misionară. R. 
 
1L. Doamne Isuse, ajută-ne să descoperim că iubirea se află în intimitatea vieŃii 
divine şi că suntem chemaŃi să participăm la aceasta. R. 
 
2L. Doamne Isuse, învaŃă-ne să ne iubim unii pe alŃii aşa cum Tatăl ne-a iubit, 
dăruindu-ni-l nouă pe singurul său Fiu. R. 
 
G. Rugându-ne „Tatăl nostru”, intrăm tot mai mult în sintonie cu sentimentele lui 
Isus. Numai Isus poate spune „Abba, Tată!”, cu iubire deplină. Împreună cu El să 
înălŃăm rugăciunea noastră. 
 
Primul mister de durere: Isus se roagă în grădina Măslinilor. „Nu voinŃa mea, 
ci a ta să se facă”. Când sufăr, cer puterea şi ajutorul prin rugăciune? Isuse, 
ajută-mă să depăşesc cu tine momentele de încercare... 
 
 1 Tatăl nostru; 10 Bucură-te Marie (aici pot spune 10 persoane câte unul)  

1 Slavă Tatălui 
 
G. Trecem în viaŃă şi noi prin momente grele... De parcă am muri puŃin... Ştiu să 
primesc aceste clipe împreună cu Isus şi asemenea lui Isus, cu răbdare şi iubire 
milostivă?... 
 
În faŃa Domnului, să încercăm un angajament pentru viaŃă: Voi încerca să 
ascultă cu multă atenŃie şi răbdare orice persoană aflată în dificultate, ca 
gest concret de iubire, asemenea lui Isus. 
 
Cântec de încheiere... 


