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ADORAłIE – COPII 
Joia Sfântă (2008) 

 
G. = ghidul; C = copil; Isus 

 
Cântec:  
 
I. RUGĂCIUNI DE ÎNCEPUT 
 
G. Doamne Isuse Cristoase, Mântuitorul nostru,  
ne-am adunat în această seară pentru a te însoŃi cu rugăciunea noastră  

în ceasul greu al agoniei tale.  
Suntem prezenŃi aici o bună parte dintre copiii comunităŃii din Izvoarele. 
Am lăsat la uşa bisericii toate preocupările din timpul zilei  

şi toată oboseala unei zile de şcoală.  
Am venit aici pentru a fi împreună cu tine. 
Unim rugăciunilor noastre şi pe cei care nu sunt prezenŃi: 
pe copiii care nu au putut veni,  
pe cei care au rămas acasă ca să-şi continue ocupaŃiile zilnice,  
dar şi pe cei care au preferat căldura unui pat odihnitor.  
Ne rugăm mai ales împreună cu cei care în aceste momente suferă violenŃe,  

foame, sete, singurătate şi lipsă de iubire.  
Ne unim în rugăciunile noastre în mod special cu acei copii  

care au de suferit din cauza părinŃilor:  
ca ei să nu se descurajeze, ci să fie pentru părinŃii lor motiv de convertire.  
Unim rugăciunea noastră cu suferinŃa copiilor din lumea întreagă,  
victime ale violenŃelor, ale calamităŃilor naturale,  
rămaşi fără adăpost, fără hrană şi fără părinŃi.  
łii oferim Isuse, la această oră de adoraŃie, pe toŃi copiii din lumea întreagă  
care nu te cunosc şi care nu au auzit niciodată de iubirea pe care o ai pentru ei.  
 
G. O, Isuse, tu Ńi-ai început deja agonia! 

(următoarele invicaŃii ar putea fi spuse fiecare de către un copil, Ńinând cont ca 
Petru să fie un băiat, Veronica o fată...) 
 

1C. Aş vrea, Doamne, să particip activ la această oră de adoraŃie,…  
să nu adorm, să nu mă plictisesc!  

2C. Aş vrea, Doamne, să fiu măcar un Simon Petru,  
care atunci când îşi dă seama de greşeala comisă iese afară şi plânge amar.  
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3C. Aş vrea să fiu unul dintre acele puŃine glasuri care cere eliberarea ta. 
4C. Aş vrea să fiu un Simon din Cirene,  

care nu poate trece indiferent pe lângă cel în suferinŃă.  
1C. Aş vrea să fiu măcar Veronicăi, care fără frică îŃi alină durerea.  
2C. Aş vrea să fiu ca o femeie din Ierusalim,  

care neputând face mai mult, se mulŃumeşte să plângă.  
3C. Aş vrea să mă asemăn tâlharului cel bun,  

care îşi recunoaşte mizeria în care a trăit şi primeşte iertarea.  
4C. Aş vrea ca asemenea centurionului roman,  

după ce voi părăsi această biserică,  
să am curajul să vorbesc despre tine şi celorlalŃi. 

1C. Aş vrea ca adoraŃia mea să continue toată viaŃa; să nu se termine într-o oră! 
ViaŃa mea să fie o adoraŃie continuă, iar atunci când mă voi întoarce în 
mijlocul colegilor de şcoală şi de joacă, în mijlocul familiei, al cunoscuŃilor 
şi necunoscuŃilor, să fiu pentru toŃi motiv de bucurie şi speranŃă. 

2C. Doamne, tu ai început deja agonia! Dar să ştii că aici, în biserică, suntem o 
mână de copii care vrem să veghem împreună cu tine. Nu lăsa ca toropeala 
să ne întunece ochii. Suntem aici Isuse!… Nu eşti singur!… Suntem cu tine! 

Cântec: Sunt copil, Isuse 

 
II. REFLECłIE PERSONALĂ 
 
3C. Bună seara, Isuse!  

Plecat cu capul spre pământ, vin tăcut în faŃa ta, Isus iubit.  
Obosit după o zi de muncă, în care i-am ajutat pe părinŃi într-ale gospodăriei,  
am ajuns acum şi eu în faŃa sfântului altar. O, Domnul meu!  
Acum vreau să-Ńi spun o problemă care mă frământă în ultimul timp: dacă 

părintele sau animatorii m-ar fi rugat să scriu şi eu o rugăciune pe care să o pot 
spune la această oră de adoraŃie, ce aş fi scris?  

M-am întrebat mult timp ce Ńi-aş putea spune în câteva minute. Am aproape o 
săptămână de când lucrez la câteva fraze care parcă nu se leagă deloc între ele. 
Crede-mă, pentru sinceritatea mea! Mă îngrozesc, Doamne, de ceea ce mi se 
arată! Am deschis televizorul. Şi ce crezi că am văzut? … Într-o Ńară din Orient, 
o mulŃime de oameni au fost ucişi de explozia unui automobil capcană. Era o 
imagine îngrozitoare! … Dar nu s-a terminat aici; am mai văzut trupurile  câtorva 
zeci de copii ucişi, care aşteptau ca cineva să-i arunce într-o groapă comună. Am 
văzut apoi cum undeva oamenii se băteau pentru un pacheŃel de alimente, pe care 
îl împărŃeau soldaŃii.…M-am speriat; credeam că văd un film de groază şi am dat 
să închid televizorul,… dar imaginile păreau tot mai reale. Deodată, scenariul se 
schimbă: în locul răniŃilor şi suferinzilor vedeam pe ecran reclame la cele mai 
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gustoase şi apetisante produse, vedeam camere şi clădiri luxoase, vedeam nave 
cosmice care se îndreptau spre lună, iar cineva spunea că în curând omul va 
începe să locuiască pe lună… M-am enervat şi am închis televizorul.  

Doamne, nu ştiu ce să mai cred. Am început să nu mai înŃeleg lumea în care 
trăiesc. Unii trăiesc  în lux şi bogăŃii, iar alŃii mor de foame;  

Unii s-au săturat de Pământ şi vor să se mute pe Lună... 
alŃii sunt victime ale celor puternici. 
Nu pot să înŃeleg cum pe aceeaşi stradă bogatul îşi construieşte palate şi îşi 

cumpără maşini luxoase, iar alături, în casa vecină, săracul moare de foame, frig 
şi singurătate.  

Nu pot să înŃeleg cum aceşti oameni participă împreună la aceeaşi sfântă 
Liturghie, îşi dau pacea şi apoi se hrănesc din aceeaşi hostie. 

Nu, Doamne, Nu!… lumea aceasta este prea absurdă! Şi câtă indiferenŃă!… 
 

(pauză de tăcere pentru a reflecta asupra realităŃii descrise) 
 
4C. Doamne, acum încep să înŃeleg de ce ai tremurat în faŃa morŃii!…  

ÎnŃeleg că deşi eşti Dumnezeu adevărat eşti şi om adevărat!  
Moartea ne îngrozeşte pe fiecare; dar mai ales atunci când suntem nevinovaŃi,  
aşa cum ai fost tu.  
ÎnŃeleg de ce ai plâns în Ghetsemani: ai plâns pentru păcatul nostru şi al 
fraŃilor noştri,  
pentru războaiele noastre din fiecare zi;  
ucidem cu indiferenŃă şi răceală,  prin cuvintele şi faptele noastre,  
prin egoism şi mândrie, prin neascultare şi încăpăŃânare. 

 
1C. Doamne, te rog un lucru: EU ŞI COPIII CARE SUNTEM AICI ÎN 
BISERICĂ, ATUNCI CÂND VOM FI MARI, SĂ NU FIM LA FEL! Noi vrem să 
fim mai buni! Fă tu ca noi să fim mai buni! Să învăŃăm să-l iubim pe săracul şi 
pe singuraticul de lângă noi. Să nu ne dai somn până ce nu ne vom face datoria de 
creştini. Să nu putem pune capul liniştiŃi pe pernă până când nu am împărŃit cu cei 
de lângă noi tot ce avem şi tot ce suntem: bucurii şi dureri, pâine şi lacrimi, 
suferinŃă şi fericire.  

(pauză de tăcere) 

Cântec: Am venit în faŃa ta, o Isuse 
 
III. DE CE, ISUSE? 
 
2C. Isuse, am venit aici în acest moment târziu al zilei pentru a încerca să 
înŃeleg suferinŃa prin care treci tu.  E o suferinŃă pe care eu nu reuşesc să o 
descriu în cuvinte. Încerc să simt împreună cu tine,… să sufăr împreună cu 
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tine,… să iubesc împreună cu tine,… să mă abandonez voinŃei Tatălui împreună cu 
tine. 
 
(un scurt moment de tăcere) 
 

Doamne, ajută-mă să înŃeleg ceea ce ai suferit pentru mine. În viaŃa mea nu am 
văzut un condamnat la moarte. Poate că nici nu voi vedea vreodată; de aceea, îmi 
vine greu să te înŃeleg. Scuză-mi te rog îndrăzneala, dar aş vrea să-Ńi adresez 
câteva întrebări… Ştiu că eşti în agonie; ştiu că toŃi lovesc acum în tine: bice, 
cuie, spini, palme, injurii şi multe altele. Cu toate acestea,… ajută-mă să te 
înŃeleg. 
 
1C. De ce, Isuse, atâtea lacrimi? 
ToŃi: De ce, Isuse? De ce?… De ce Isuse, atâtea lacrimi? 
Isus: De ce? ÎntrebaŃi pe cei ce vă iubesc. Câte lacrimi au curs pe obrajii lor, 
câtă teamă au trăit în inima lor! Nu poŃi culege roade dacă mai întâi nu uzi 
pământul! De n-aş fi plâns voi nu m-aŃi fi cunoscut! Am plâns pentru că vreau să 
vă oferiŃi cu totul mie, pentru că vreau inima voastră! 
 
(scurt moment de tăcere) 
 
1C. De ce, Isuse, atâtea bice? 
ToŃi: De ce, Isuse, atâtea bice? 
Isus: De ce? ÎntrebaŃi-i pe părinŃii voştri! Câte bice n-au primit din partea 
voastră; cu toate acestea ei vă iubesc şi mai mult. Biciul lasă urme adânci în 
carnea mea. La fel suferinŃa mea lasă urme adânci în sufletul vostru. Toate 
acestea le sufăr pentru ca voi să nu mai biciuiŃi niciodată. 
 
(scurt moment de tăcere) 
 
1C. De ce, Isuse, aşa coroană? 
ToŃi: De ce, Isuse, aşa coroană? 
Isus: De ce? ÎntrebaŃi pe preoŃii voştri. Ei vă vor spune cum că de n-aş fi purtat 
coroana, predicile lor ar fi fost vorbe goale,… minciuni uluitoare. Fără suferinŃă 
şi durere nu există mântuire. Cu cât te jertfeşti mai mult, cu atât iubeşti mai 
mult! 
 
(scurt moment de tăcere) 
 
1C. De ce, Isuse, aşa o cruce? 
ToŃi: De ce, Isuse, aşa o cruce? 
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Isus: De ce? ÎntrebaŃi pe cei bătrâni. VeŃi înŃelege-ndată că nu există suferinŃă 
fără rost! Iar crucea mea e pentru ca voi să nu vă lăsaŃi doborâŃi de suferinŃă şi 
durere. FiŃi tari, copiii mei! Eu mi-am purtat crucea! La fel să faceŃi şi voi! 
 
(scurt moment de tăcere) 
 
1C. De ce, Isuse, aşa o moarte? 
ToŃi: De ce, Isuse, aşa o moarte? 
Isus: De ce? ÎntrebaŃi-i pe învăŃătorii şi pe profesorii voştri. Dacă nu mori nu 
poŃi să dai viaŃă! Eu am murit pentru ca să Învii, iar prin învierea mea să vă pot 
învia şi pe voi ! Nu vă pierdeŃi speranŃa! La capătul vieŃii nu e moartea,… ci 
învierea. Curaj… curaj, copilaşii mei! 

 
2C. O, Isuse al meu, abia acum înŃeleg că singurul motiv pentru care ai acceptat 
să înduri atâtea a fost IUBIREA. Câtă infidelitate şi necorespundere din partea  
fiilor tăi! Câtă răceală şi indiferenŃă! … Iartă-ne, Doamne! 
 
(pauză de tăcere pentru interiorizare...) 
 
Cântec:  
 
IV. A ADORA ÎNSEAMNĂ... 
 
3C. Doamne Isuse Cristoase, Te rugăm ajută-me să te iubim. 
Ajută-ne să răspândim în lume adevărata iubire. 
Fă ca prin noi, prin fiecare dintre noi, copiii tăi, să pătrundă această iubire în 

inimile tuturor oamenilor, iar noi să nu uităm niciodată că lupta pentru o 
lume mai bună şi mai dreaptă este o luptă pusă în slujba iubirii. 

Doamne, te rugăm ajută-ne să iubim, 
ca nu cumva să risipim în zadar puterea iubirii, 
că să ne iubim tot mai puŃin pe noi înşine şi să-i înconjurăm cu tot mai multă 

iubire pe semenii noştri, 
pentru ca în jurul nostru să nu sufere nimeni, să nu moară nimeni din cauză că noi 
i-am fi furat iubirea dătătoare de viaŃă. 
 
4C. Faptul că suntem aici în faŃa Preasfântului Sacrament înseamnă că 
recunoaştem că avem nevoie de prezenŃa şi de ajutorul său. 
A ne opri să contemplăm pentru câteva momente iubirea lui Dumnezeu înseamnă 
să ne împotrivim curentului,  
să avem curajul să mărturisim că nu ne descurcăm singuri,  
că suntem conştienŃi de slăbiciunea noastră şi că avem nevoie de ajutor. 
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Ne este frică să ne angajăm, ne este frică să trăim alături de celălalt, chiar dacă 
aceste este Dumnezeu. 
Trebuie să redescoperim acest mod de a trăi – alături de ceilalŃi – pentru că  
acesta este modul de a fi al lui Dumnezeu. 
Dumnezeu s-a legat de omul creat pentru a-l transforma într-un om liber. 
s-a legat de pâine şi de vin pentru a rămâne cu noi 
s-a legat de slăbiciunile şi de neputinŃa noastră pentru a împărtăşi puterea sa. 
Noi oamenii suntem atraşi de aparenŃe, 
Cristos însă ne-a ales şi ne-a iubit pentru ceea ce suntem, 
pentru ceea noi înşine de cele mai multe ori încercăm să ascundem şi să 
justificăm. 
 
G. AdoraŃia înseamnă înainte de toate iubire adevărată.  
 
1C. Isuse, noi îi iubim pe părinŃii noştri pentru că ei ne-au adus la viaŃă,  
se îngrijesc de noi şi ne vor mereu binele. Dar, ajută-ne să te iubim mai mult 
decât pe părinŃii noştri. 
 
2C. Isuse, noi îi iubim pe fraŃii şi pe surorile noastre. Cu ei împărŃim de cele mai 
multe ori bucuriile şi tristeŃile noastre. Lor ne adresăm atunci când nu ne 
descurcăm la lecŃii, atunci când nu reuşim să împlinim o misiune încredinŃată de 
părinŃi. Cu toate acestea, ajută-ne, Isuse să te iubim mai mult decât pe fraŃii şi 
pe surorile noastre. 
 
3C. Isuse, noi îi iubim pe învăŃătorii noştri, chiar dacă uneori nu reuşim să 
învăŃăm ceea ce ei ne propun, nu ne facem temele pe care ei ni le dau, nu-i 
ascultăm sau nu-i respectăm. Ştim că nu le este atât de uşor atunci când ne 
învaŃă tainele ştiinŃei. Totuşi, ajută-ne să te iubim mai mult decât pe învăŃătorii 
noştri. 
 
4C. Isuse, nouă ne plac jucăriile şi bomboanele. Tu ştii cât efort fac părinŃii 
noştri pentru a ni le procura. Jucăriile ne fac viaŃa distractivă, iar bomboanele 
ne-o îndulcesc. Şi totuşi, ajută-ne să te iubim mai mult decât jucăriile şi 
bomboanele pe care le primim. 
 
1C. Isuse, pentru că suntem mici, ne place să fim iubiŃi, alintaŃi şi luaŃi mereu în 
seamă. Nu ne gândim sau nu vrem să ne gândim cât îi costă pe cei mari atenŃia pe 
care şi-o îndreaptă spre noi. De aceea, credem că şi ei ar merita iubirea noastră. 
Dar, o, Isuse, rămâi tu singura şi adevărata persoană pe care trebuie să o iubim 
acum când suntem mici, atunci când vom fi mari, întotdeauna. Amin.  
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Cântec: 
 
V. MULłUMIRE 
 
2C. ÎŃi mulŃumim, Doamne Isuse,  pentru timpul pe care ni l-ai dat ca să-l 
petrecem în prezenŃa ta.  
Ştim că nu am găsim cele mai potrivite cuvinte pentru a te lăuda.  
Cu toate acestea primeşte-le şi împlineşte-le după voinŃa ta.  
Ştim că gândurile noastre nu au fost mereu prezente aici, în biserică.  
Cu toate acestea primeşte simplitatea gândurilor noastre.  
ÎŃi mulŃumim pentru tot ceea ce am primit de la tine.  
Îi mulŃumim Tatălui pentru darul vieŃii. 
ÎŃi mulŃumim Ńie, Isuse, pentru că ai murit pentru noi,  
Îi mulŃumim Duhului Sfânt pentru că ne inspiră în fiecare moment să facem bine.  
Ajută-ne ca împreună cu preasfânta ta Mamă să te iubim mereu. 
 
G. Să spunem împreună:  R. Te lăudăm şi te adorăm, Doamne Isuse! 
 
3C. Prin viaŃa noastră, care găseşte în tine Pâinea ce hrăneşte: R.  
 
4C. Prin cuvintele noastre, care în tine află un drum concret: R.  
 
1C. Prin sărăcia noastră, care în tine află bogăŃia unei inimi fericite: R. 
 
2C. Prin bucuria noastră, care în tine găseşte statornicia păcii adevărate: R.  
 
3C. Prin iubirea noastră de aproapele, care în tine îşi dobânteşte adevăratul 
înŃeles: R.  
 
4C. Prin ofranda noastră de fiecare zi, care din crucea ta primeşte forŃa 
radicalităŃii: R. 
 
1C. Prin jertfele şi suferinŃele noastre, care în Învierea ta, găsesc temei de 
purificare şi de mângâiere: R.  
 
2C. Prin adoraŃia noastră, care ne ajută să descoperim în fiecare zi puterea 
iubirii tale: R. 
 
(pauză de tăcere) 
 



AdoraŃie – Joia Sfântă – copii - Izvoarele (IS) 2008 (prelucrat de pr. Isidor Chinez) 

 

 

8 

 
 
3C. Isuse, suntem mici pentru a înŃelege unele lucruri, dar să ştii că sunt lucruri 
pe care reuşim să le înŃelegem şi noi. Iar în seara aceasta am înŃeles încă o dată 
că cineva ne iubeşte, că nu suntem singuri, că cineva suferă în locul nostru, că pe 
cineva îl deranjează păcatul nostru, că viaŃa noastră nu este lipsită de sens, că 
doar iubirea este aceea care poate şi înŃelege toate. 
 
4C. Doamne Isuse, în seara aceasta nu pot să-Ńi spun multe lucruri;  
simt cum cuvintele mele nu-şi mai găsesc rostul;  
agonia şi suferinŃa ta vorbesc de la sine.  
Vreau să-Ńi spun doar un singur lucru.  
Simt mai mult ca niciodată că trebuie să-Ńi spun… mulŃumesc! mulŃumesc! 
MulŃumesc mult de tot, Isuse, pentru toate câte le înduri pentru mine. 
MULłUMESC! 
 
Cântec: Ce plăcut e, Doamne Sfinte 

 
 

 


