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                                               Joia Sfîntă (20-03-2008) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ghetsemani 
 

“RămâneŃi aici şi veghiaŃi cu mine!” 
 
G. Grădina Ghetsemani, pe muntele măslinilor, în faŃa templului, de unde se vede 
Calvarul, este un loc pe care Isus îl cunoaşte bine, unde şi David s-a urcat plângând 
răzvrătirea fiului său, de unde Ezechiel a văzut Gloria lui Dumnezeu ieşind din templul 
său şi unde, în noaptea cea mai “intensă” din lume, contemplăm apropierea nemaiauzită a 
lui Dumnezeu de oameni. Isus, în această noapte, trăieşte experienŃa limită a fiinŃei sale 
de Fiu, a libertăŃii sale, a ascultării sale fidele faŃă de Tatăl, a iubirii care îl poartă la 
dăruirea propriei vieŃi pentru a elibera şi a oferi oamenilor deplina demnitate de fii ai lui 
Dumnezeu. 
Isus simte o nelinişte de moarte şi suferă în adâncul fiinŃei sale cruzimea destinului care 
îl aşteaptă. Ca şi cum nu ar fi fost suficient răul şi tulburarea în faŃa unei morŃi care 
acum era atât de aproape, vrea să privegheze şi să moară înainte de a muri, sau altfel 
spus, să moară de două ori. Aici se descoperă ceea ce este mai profund în sufletul său: 
durerea sa imensă. 
 
G. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.     T. Amin. 
 
Cantec: Ce plăcut e, Doamne sfinte 

 

"VeniŃi la mine toŃi cei osteniŃi şi împovăraŃi şi eu vă voi da odihnă!" 
"VeniŃi deoparte într-un loc restras şi odihniŃi-vă puŃin!" 

 
 

AdoraŃie Euharistică 
 

G= ghidul   S= solistul  L= lectorul  T= toŃi 

““AAmm  vveenniitt  ssăă--ll  
  aaddoorrăămm””  
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G. Mergem în Ghetsèmani pe urmele lui Isus, ca să ascultăm din nou rugăciunea 
sa din ceasul din urmă. Şi mergem alături de Petru, Iacob şi Ioan, ucenicii pe care 
– aşa cum ne spune şi Matei şi Marcu – vrea să-i ia cu sine ca martori ai rugăciunii 
sale 

(S) “RămâneŃi aici şi veghiaŃi cu mine” 
 

1L Din evanghelia după sfântul Matei      (Mt 19,36-50) 

Atunci Isus a venit împreună cu ei într-un loc numit Ghetsemani şi le-a spus 
ucenicilor: “StaŃi aici până când mă voi duce acolo să mă rog!” Şi, luând cu sine pe Petru şi 
pe cei doi fii ai lui Zebedeu, a început a se întrista şi a se tulbura. Atunci le-a spus: 
“Sufletul meu este trist de moarte; rămâneŃi aici şi vegheaŃi cu mine!” 

Şi, vergând puŃin mai încolo, a căzut cu faŃa la pământ spunând: “Tată! Dacă este 
posibil, să treacă de la mine potirul acesta. Dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu”.  

Apoi a venit la ucenici şi i-a găsit dormind. Atunci i-a zis lui Petru: “Aşa, n-aŃi 
putut veghea cu mine nici măcar un ceas? VegheaŃi şi rugaŃi-vă ca să nu intraŃi în ispită! 
Căci duhul este plin de avânt, dar trupul este slabă. Iarăşi, pentru a doua oară, a plecat  
şi s-a rugat spunând: “Tată, dacă nu este posibil ca să treacă acest potir fără ca să-l 
beau, să se facă voinŃa ta”.  

Venind, i-a găsit din nou dormind, căci ochii le erau îngreuiaŃi de somn. Lăsându-i, a 
plecat din nou şi s-a rugat pentru a treia oară, spunând iarăşi acelaşi cuvinte. Atunci a 
venit la ucenici şi le-a spus: “DormiŃi mai departe şi odihniŃi-vă! Iată, a venit ceasul şi Fiul 
Omului este dat pe pâna păcătoşilor! SculaŃi-vă, să mergem. Iată, cel care mă trădează 
este aproape”.  

Pe când încă mai vorbea, a venit Iuda, unul dintre cei doisprezece şi, împreună cu 
el, o mulŃime mare, cu săbii şi ciomege, din partea arhiereilor şi a bătrânilor poporului, iar 
trădătorul lui le dăduse un semn spunând: “Cel pe care îl voi săruta, acela este; prindeŃi-l!” 
S-a apropiat îndată de Isus şi i-a zis: “Bucură-te, rabbi!” Şi l-a sărutat. Dar Isus i-a 
spus: “Prietene, pentru aceasta ai venit!” Atunci, apropiindu-se, au pus mâna pe Isus şi l-au 
prins.  

    
         Cuvântul Domnului 

 

În faŃa lui Isus din Euharistie 
 

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. 

 
(S) Doamne Isuse, iată-ne în prezenŃa ta divină, însetaŃi  

şi înfometaŃi de iubire.  
Tu ne-ai chemat aşa cum i-ai chemat odată  

pe apostolii tăi în Grădina Măsilinilor  
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să se roage şi să vegheze cu tine ca să nu cadă în ispită.  
Vom sta alături de tine, o, Isuse, în rugăciune, 

 şi, asemenea lui Ioan în Cenacol, vom pune capul pe pieptul tău,  
ca să ascultăm inima ta care vorbeşte inimii noastre.  

Îndepărtează de la noi, Doamne, tot ceea ce ne împiedică să stăm cu tine, 
eliberează-ne de indiferenŃă şi de somn, ca să putem veghea cu tine.  

 
ToŃi: 
Doamne Isuse, Salvatorul şi ÎnvăŃătorul nostru,  
te adorăm cu credinŃă vie pe tine, prezent în sacramentul Euharistiei. 
Venim la tine, în această noapte sfântă,  
ca să răspundem invitaŃiei pe care ai făcut-o apostolilor,  
de a veghea şi de a se ruga cel puŃin un ceas împreună cu tine. 
Umple-ne, Doamne, de o mare ură faŃă de păcat, 
care a fost pricina neliniştii tale de moarte. 
Dă-ne o mare iubire faŃă de tine, care, iubindu-ne cu o iubire fără margini, 
ai luat asupra ta păcatele noastre ca să ne fie iertate  
şi să ne porŃi la comuniunea cu Tatăl prin pătimirea ta. 
Crează în noi, Doamne, tăcerea ca să ascultăm glasul tău, 
pătrunde în inimile noastre cu sabia Cuvântului tău, 
pentru ca în lumina înŃelepciunii tale, 
să putem evalua realităŃile pământeşti şi cele veşnice, 
şi să devenim liberi şi săraci pentru împărăŃia ta,  
mărturisind lumii că tu eşti viu în mijlocul nostru 
ca izvor de fraternitate, de dreptate şi de pace. Amin.  
 
(momente de adoraŃie în tăcere) 

 
G. Isus căzând cu faŃa la pământ a început a se întrista şi a se tulbura... 
  
2L. Chiar dacă ştia dintotdeauna destinul său, Isus simte, acum mai mult ca 
oricând, toată groaza omului în faŃa suferinŃei, spaima unui sfârşit crud şi infam, 
o adevărată cutremurare a omului care se simte pândit şi cuprins de moarte. 
Această teamă copleşeşte şi trupul, îngheaŃă sângele în vine, face ca faŃă să 
pălească şi să tremure din toate încheieturile. De aici, repulsie, dezgust, scârbă...  
 
(S) “Trist este sufletul meu, de o tristeŃe de moarte” 
 
3L. Mai ales sufletul suferă în Isus, şi nici un alt suflet nu va suferi ca al său, 
pentru că nimeni nu va avea inteligenŃa sa, iubirea sa, sensibilitatea sa. Este o 
tristeŃe interioară infinit mai mai adâncă şi mai exasperantă decât toate 
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chinurile fizice... Cu umilinŃă, fără prefăcătorie, Isus le mărturiseşte ucenicilor 
săi, chiar dacă ei nu reuşesc să înŃeleagă chinul său intern şi cere de la ei cel 
puŃin voinŃa de înŃelegere: 
 
(S) “RămâneŃi puŃin aici şi vegheaŃi cu mine!” 
 
4L. Apoi s-a îndepărtat de ei: trebuie să fie singur cu “ceasul” său şi cu sufletul 
său în chin. Ei îl văd mergând câŃiva paşi mai departe. Se clatină ca şi cum ar fi 
fost lovit de o boală cumplită, cu genunchii tremurând, cu mâinile întinse înainte 
ca şi cum ar căuta un sprijin. Dintr-o dată nu-l mai văd. A căzut. A căzut cu faŃa 
la pământ. Nici ploaia, nici vântul, nici paşii oamenilor nu vor putea vreodată să 
şteargă urma acestui trup trântit la pământ. 
 
(S) A căzut, ca şi când greutatea miilor de lumi, agăŃată de sufletul său, 
l-ar fi tras în jos pe dinăuntru. Şi s-a cufundat în pământ, până la a se 
face una cu pământul şi cu praful său. 
 
1L. Aşa, afundat în pământ, în această criză a sa de neconceput şi de nedescris, 
Cristos absoarbe în amara sa experienŃă toate crizele fizice şi spirituale ale 
oamenilor. El trăieşte înăuntrul său toate temerile, toate dezgusturile, toate 
tristeŃile morŃilor şi celor care au să se nască, ale celor perfecŃi şi ale celor mai 
urâŃi, ale sfinŃilor şi ale condamnaŃilor. Nici o criză a noastră nu poate fi străină 
crizei din Ghetsemani; mai mult, orice criză a noastră de ieri, de azi, de mâine, nu 
este decât o amintire sau un ecou al aceleia.  
 
(S) Acolo, în Ghetsemani, Cristos, Dumnezeul care s-a făcut fratele nostru,  
sorbeşte şi retrăieşte în sine, transfigurând-o, toată tristeŃea noastră.  
Astfel, grădina Ghetsemani, cu Cristos în agonie, devine un loc capabil de 
viaŃă.  
 
(pauză de tăcere pentru interiorizare)  
 
ToŃi: 
Doamne, cât de mult am vrea să fim părtaşi la agonia ta! 
Am vrea să ştim să-Ńi spunem ceva ca să te aline, să te întărească. 
Credem că ştim ce aşteptai de la ucenicii tăi: 
puŃin mai multă iubire din partea la ai tăi. 
Ioan, care şi-a pus capul pe pieptul tău, nu ajunge să înŃeleagă mai bine, 
nu ajunge să te ajute cu iubirea sa.  
Ne faci să credem că iubirea sa era o iubire plină de sensibilitate, 
dar poate nu era o iubire trăită, antrenată, puternică: sau nu era destulă.  
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De aceasta aveai nevoie în acel moment, şi nimeni nu a ştiut să-Ńi dea. 
Dacă ar fi fost alături de tine cel puŃin Mama ta, 
aşa cum va fi mâine, sub cruce, ca să te ajute să suferi cu iubirea sa. 
O, Isuse în agonie, îŃi mulŃumim şi te iubim. Fă-ne să trăim şi să murim pentru 
tine! 

 

Cântec: Isus cu spini încununat... 
 

G. Potirul suferinŃei:Tatăl! Dacă este cu putinŃă, fă să treacă de la mine 
acest potir al durerii! 
  
2L Mai mult decât o invocare, rugăciunea lui Cristos este un “strigăt” din iubire 
şi din fidelitate faŃă de Tatăl “care singurul poate să salveze de la moarte” (Ev 
5,7): un strigăt care iese din Ńesutul unui trup tânăr care nu vrea să moară, 
dintr-un suflet foarte sensibil care simte repulsie faŃă de suferinŃă şi de 
dezonoare.  
Dar ce să fie oare în acest potir care trezeşte atâta repulsie chiar şi Fiului 
Omului care totdeauna s-a arătat sigur şi plin de curaj? Tocmai el care zicea:  
 
 (S) “Hrana mea este să fac voinŃa Tatălui” (Lc 22, 24) 
 
3L …acum se dă înapoi din faŃa acestui potir cu puterea întregii sale fiinŃe 
culcate la pământ?... 
  
(S) În potir este pătimirea iminentă. Pătimirea feroce şi inumană: sărutul lui 
Iuda, arestarea şi lanŃurile, condamnarea nedreaptă, bicele, scuipatul, 
spinii, cuiele care sfârtecă nervii şi oasele, setea, asfixierea, dispreŃul, 
dezonoarea, moartea. 

 
4L. Pe toate acestea le vede în potir cu o claritate de nedescris. Nici o iluzie, 
nici o speranŃă nu mai sunt de acum posibile.  
 
(S) În potir mai este apoi pătimirea morală, infinit mai dureroasă şi mai 
apăsătoare decât cea fizică.. 
 
1L. Nimeni mai bine decât Cristos nu înŃelege toată răutatea fără măsură a 
crimei pe care o pun la cale oamenii. Aceşti oameni, pe care Cristos atât de mult 
i-a iubit, îl vor ucide pe singurul inocent, se vor mânji cu sângele Fiului lui 
Dumnezeu. 
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(S) În potir este deci păcatul, toată mizeria sa şi mocirla dezgustătoare a 
răului.. 
 
2L. Cristos trebuie să ispăşească, simŃind în sine însuşi, tot păcatul omenirii, de 
la păcatul lui Adam la păcatul ultimului om. 
 
(S) “Pe cel care nu a cunoscut păcatul – scrie sfântul Paul – Dumnezeu l-a 
făcut păcat de dragul nostru” (2Cor 5, 21) 
 
3L. El, Unul-născut al Tatălui, singurul inocent,  
se simte acum din ce în ce mai mult lovit de păcat,  
şi deci respins şi blestemat de Tatăl, pe care totuşi îl iubeşte infinit.  
Este o experienŃă care depăşeşte toate categoriile psihologiei noastre  
şi toate cuvintele din vocabularul nostru...  
Da, blestemul era pentru alŃii,  
dar el s-a pus în locul altora, s-a făcut păcatul tuturor celorlalŃi.  
Isaia a prezis cu claritate acest paradox: 
 
(S) “El a fost străpuns pentru fărădelegile noastre, biciuit pentru nelegiurile 
noastre” (Is 53,5) 
 
4L. În potir mai sunt mizeriile, durerile, suferinŃele omenirii. Tot Isaia spune:  
 
(S) “El a luat asupra sa suferinŃele noastre, a purtat durerile noastre” (Is 
53,4). 
 
1L. Isus nu poate să uite că, făcându-se om, s-a făcut frate cu toŃi oamenii, 
chiar cu zdrenŃăroşii care îl scuipă în faŃă. ToŃi oamenii formează cu el un singur 
trup, toŃi, cei care au murit şi cei care se vor naşte. Iar Cristos simte răul 
fiecărui om, mai mult decât o mamă care simte boala copilului ei. 
 
(S) Simte că va fi răstignit până la sfârşit, până când va fi un om care 
suferă pe pământ. Acesta este potirul pe care trebuie să-l bea Cristos, să-l 
sorbească până la ultima picătură. 
 
2L. Dar în faŃa acestui amestec imposibil, toată sensibilitatea sa umană îl 
trânteşte la pământ şi cu strigătul rugăciunii se aruncă în braŃele Tatălui ca să-l 
salveze: 
 



AdoraŃie – Joia Mare – tineri - Izvoarele (IS) 2008 (prelucrat de pr. Isidor Chinez) 
 

7 

(S) “Tată. Dacă eşti într-adevăr Tatăl meu, dacă într-adevăr la tine totul 
este posibil, îndepărtează de la mine paharul acesta...” 
 
(Pauză de tăcere pentru interiorizare)  

 
ToŃi:  
Isuse, în faŃa curajului tău care se stinge şi care ne ajută în slăbiciunea noastră, 
vrem să-Ńi cerem ca iubirea noastră faŃă de tine să fie puternică, fie ea şi lipsită 
de sensibilitate, dar să fie puternică, în stare să dea, în stare să reziste, ca tu să 
poŃi găsi un mic sprijin în noi.  
Ce nebunie să vorbesc astfel: dar nu este adevărat că tu cauŃi iubirea noastră?  
Nu ai cerut-o cu insistenŃă la Cina de pe urmă? 
În fiecare zi vedem mai bine că aceasta ceri de la noi:  
să te iubim, să începem o viaŃă nouă, în care să iubim cu tărie, cu tenacitate, 
continuu, în micile cruci de fiecare zi, în micile datorii făcute bine, în micile 
renunŃări oferite cu iubire.  
Dacă este adevărat că tot ceea ce vom cere de la Tatăl în numele tău ne va da, 
aceasta o cerem în numele tău! O cerem înaintea ta care eşti în agonie pe un 
piatră din Ghetsemani. 
O, Isuse, în agonie, îŃi mulŃumim şi te iubim. Fă să trăim şi să murim pentru 
tine.  

 
Cântec: Isus, Bunul Păstor 

 
G.  “VeghiaŃi şi rugaŃi-vă...” 
 
2L Strigătul lui Cristos s-a stins în cerul neclintit şi imens. Tatăl pare să fie 
absent cu izvoarele mângâierii sale sigilate. Isus se simte cu adevărat singur. 
Singur în criza sa şi în soarta sa crudă... Dar unde sunt oamenii, prietenii săi? 
 
(S) Dacă este necesar să bea potirul plin de amărăciune, să nu fie cel puŃin 
un prieten care să-i susŃină mâna? Cristos simte acum că are nevoie de ei, 
de apostolii săi, de susŃinerea lor, de ochii lor, de cuvintele lor. 
 
3L. Îi lăsase acolo, alături, la o aruncătură de piatră... Acum trebuie să fie de 
veghe şi poate plini de nelinişte. Gândul că poate să-şi sprijine puŃin greutatea 
ceasului său pe prieteni fideli, îl ajută să se ridice...  
În această noapte Dumnezeu are nevoie de oameni. Fiul lui Dumnezeu are nevoie 
să-şi arunce braŃele în jurul gâtului fiilor oamenilor ca să-şi lase capul obosit, 
înainte de moarte, pe pieptul în care bate o inimă vie.   
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(S) Isus se ridică şi îşi îndreaptă paşii spre ucenici, “dar îi găseşte 
dormind”. Iată-i pe cei trei prieteni fideli, întinşi la pământ, înfăşuraŃi în 
hainele lor, cufundaŃi în somn. 
 
4L. Poate la început au încercat să vegheze, după cum le-a cerut ÎnvăŃătorul, dar 
apoi au fost învinşi de oboseală. Şi erau şi neliniştiŃi. TristeŃea lui Isus, printr-o 
tainică osmoză, a trecut în ei, ne spune evanghelistul Luca: 

 
(S) “I-a găsit dormind din cauza tristeŃii” (Lc 22,45) 
 
1L. Isus îi priveşte... Ce amară experienŃă a prieteniei umane! Dintre toŃi 
discipolii, unul singur este treaz, trădătorul care, dincolo de Cedron, este gata să 
înfăptuiască trădarea sa. Ei, în schimb, prietenii, singurii lui prieteni, dorm... 
 
(S) Şi cu ei dorm toŃi cei pe care i-a chemat Cristos, toŃi cei pentru care 
Cristos trebuie să moară. O singură dată i-a rugat pe oameni şi oamenii nu 
l-au ascultat.Nici pentru un ceas, oamenii nu au ştiut să renunŃe la 
amorŃeala lor liniştită. 
 
2L. Cristos este singur, înaintea la trei somnoroşi. Singur să sufere şi singur să 
cunoască toată apăsarea. Amărăciunea pentru această deziluzie a prieteniei este 
aşa de mare încât se revarsă din inimă. Isus nu mai poate rezista, îi scoală, îi 
cheamă.  
 
(S) “Cum, dormiŃi? Nu aŃi fost în stare să vegheaŃi nici un ceas cu mine?  
Şi tu, Simon, dormi? Tu, care puŃin mai înainte, voiai să fii închis 
 şi să mergi la moarte pentru mine?  
Ştiu că voinŃa este gata, dar trupul este slab. Cu toate acestea faceŃi un 
efort, veghiaŃi şi vă rugaŃi ca să puteŃi rezista în ceasul încercării”. 
 
3L. ÎnspăimântaŃi şi ruşinaŃi, apostolii, cu priviri împrăştiate, se uită la el. Avea 
pe faŃă o paloare de moarte. I-au răspuns? Au formulat vreo scuză timidă? 
Evanghelistul Marcu spune:  
 
(S) “Ochii lor erau îngreuiaŃi şi nu ştiau ce să-i răspundă” (Mc 14, 40). 
 
4L. Dar cine va putea să răspundă vreodată, cine dintre toŃi cei care dorm, 
atunci când îi cheamă Eternul care nu poate să doarmă? Cine va putea să spună 
vreodată ce este această somnolenŃă care îngreunează ochii oamenilor în timp ce 
Dumnezeu este în agonie? Cine poate vorbi despre această mizerie a trupului 



AdoraŃie – Joia Mare – tineri - Izvoarele (IS) 2008 (prelucrat de pr. Isidor Chinez) 
 

9 

atunci când Dumnezeu cheamă cu toată rugăciunea sa, tristeŃea sa, agonia sa, 
sângele său?  
 
(S) Totul este mister. Iar, umbra cea mai întunecată a misterului, este 
somnul de neînŃeles al oamenilor în noaptea din Grădina Măslinilor! 
 
(Pauză de tăcere pentru interiorizare)  
 
ToŃi:  
Isuse, tu înŃelegi că nu va reuşi să te susŃină nici acel mic grup pe care l-ai 
preferat, l-ai pregătit, l-ai format. Tu ai nevoie de întărire, însă te gândeşti la 
ei: rugaŃi-vă...  
Isuse, neliniştea ta este mare. Numai rugăciunea te susŃine; nimeni nu poate 
înŃelege ce suferă inima ta: o durere aşa de intensă încât dă peste cap legile 
naturii şi te face să transpiri sânge. Isuse, primeşte iubirea noastră şi fă să fie 
o iubire adevărată! 
O, Isuse în agonie, îŃi mulŃumim şi te iubim! Fă să trăim şi să murim pentru 
tine.   
 
Cântec:  
 
G.  “Tată, să fie după cum vrei tu” 
  
1L. După ce i-a îndemnat pe ucenici la rugăciune, Isus se îndepărtează din nou ca 
să reaia convorbirea sa cu Tatăl. Îl mai roagă:  
 
(S) “Tatăl meu, dacă este cu putinŃă...” 
 
2L. Însă în veşnicie s-a decis:  
 
(S) Fiul lui Dumnezeu va merge să moară pentru fiii oamenilor. 
 
3L. A fost o decizie de iubire, şi nimic nu este mai neschimbător în Dumnezeu ca 
iubirea, căci iubirea este viaŃa sa, este esenŃa sa. Iar voinŃa divină a lui Cristos a 
aderat la acea hotărâre. Să coste oricât, Fiul va duce la împlinire minunata 
aventură prin care să-i aducă din nou acasă pe fraŃi. Şi voinŃa omenească a lui 
Cristos, încă din primul moment al vieŃii sale în sânul mamei, a rămas mereu 
înrădăcinată în acea hotărâre.  
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(S) Era hrana sa, flacăra ce alimenta întreaga sa operă de iubire.  
A voi să scape de acest ceas, a refuza să bea paharul amar, ar însemna să-
şi renege întreaga viaŃă. 
 
4L. Într-o clipă de tăcere, Cristos vede toate acestea. El înŃelege de ce Tatăl nu 
răspunde, pentru că nu ascultă strigătul naturii umane iritată la culme de groază. 
Şi simte în plus că Tatăl îl iubeşte tocmai pentru că el, Fiul, acceptă acest ceas şi 
paharul amar al acestui ceas. Aceasta simte acum Cristos. Atunci voinŃa sa, 
luminată de o lumină nouă, se impune cu forŃă în faŃa naturii umane trântite la 
pământ:  

 
(S) “Să nu fie ceea ce vreau eu, dar ceea ce vrei tu!” 
 
1L. Nu voinŃa trupului, dar voinŃa duhului. Nu voinŃa fricii, dar voinŃa iubirii. Nu 
voinŃa omului, dar voinŃa Tatălui. Adeziunea lui Cristos este deplină, totală, fără 
rezerve. 
Dar toată fiinŃa sa, cuprinsă şi stoarsă de o tensiune infinită, tresaltă în 
spasmele luptei (= agoniei), efortului. Este o dramă fără margini, pe care nici un 
poet nu va putea vreodată să o traducă în cuvinte, nici un psiholog să o cerceteze 
până în adânc. Trupul său este culcat la pământ de voinŃa triumfătoare. Iar lupta, 
chiar împotriva pământului, continuă să fie strânsă până la ultima suflare, până la 
sânge. 
 
(S) “Sudoarea lui, care cădea pe pământ, s-a făcut ca picăturile de sânge” 
(Lc 22,44). 
 
2L. Şi continua să se roage prelung şi arzător:  
 
(S) “Tată! Nu voinŃa mea, ci voinŃa ta să se împlinească!” 
 
3L. Şi cu această rugăciune repetată de mai multe ori, Isus învinge dramatica sa 
agonie. Restabileşte armonia dintre voinŃa umană cu voinŃa divină. De când a avut 
primul presentiment despre apropiata luptă, Isus a înŃeles că trebuie să vină să 
se roage aici, sub măslini. 
 
(S) Rugăciunea, aşadar, nu este o fugă de durere şi de încercare, dar este 
“un rezervor de putere”, este arma de neînlocuit în agonia duhului. Cu o 
rugăciune îndelungă, Cristos a dat formă omenităŃii noastre după marca 
voinŃei Tatălui, împlinind fuziunea dintre uman şi divin. De aceea, rugăciunea 
repetată cu iubire sub măslini devene rugăciunea rugăciunilor, rugăciunea 
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victorioasă din inimile însângerate, rugăciunea sfinŃeniei care iubeşte, a 
consacrării care adoră.  
 
(Pauză de tăcere pentru interiorizare)  

 
ToŃi:  
ÎnvăŃătorule, tu ne înveŃi că în orice clipă este foarte greu să împlineşti voinŃa 

Tatălui,  
dar ne mai înveŃi că trebuie să ne lăsăm conduşi de mâna sa.  
Exemplul tău este mai elocvent decât orice cuvânt. 
Nu mai poŃi deloc dar  îŃi intensifici rugăciunea. 
Apostolii, cei tre preferaŃi, ne reprezintă foarte bine: sunt inconştienŃa 

noastră.  
Nu suntem şi noi la fel? Nu stăm şi noi sub semnul nevoii urgente de rugăciune? 
Şi noi dormim liniştiŃi, apoi... naufragiem.  
Tu ne înveŃi, cu insistenŃa ta, cum să rezistăm. 
Nu sunt lungi discursurile pe care le faci Tatălui, 
sunt strigăte pe care le repeŃi fără să oboseşti.   
Şi noi vom avea bucuria să vedem în sufletul tău transformarea: 
peste puŃin timp încep chinurile dureroase, treci prin suferinŃele cele mai crude ,  
dar nu mai vedem în tine umbră de slăbiciune, până pe cruce,  
acolo unde are loc a doua ta agonie: agonia crucii! 
O, Isuse în agonie, îŃi mulŃumim şi te iubim! Fă să trăim şi să murim pentru 
tine! 
 
Cântec: Tu nu uiŃi să mă iubeşti 
 
Rugăciuni spontane...                     
 
Tatăl nostru... 
 
G.  "VeghiaŃi şi vă rugaŃi ca să nu cădeŃi în ispită”(Lc 22,45). Cuvintele lui Isus 
devin un reproş care ne atinge de aproape... trebuie să umplem acel ceas pierdut, 
în care Isus a rămas singur în Ghetsemani. DorinŃa de a umple acel ceas să devină 
necesitatea inimii noastre. “VeghiaŃi!” ne îndeamnă Isus. Rugăciunea din 
Ghetsemani durează încă, Domnul aşteaptă să-i corespundem: în faŃa oricărei 
încercări omul trebuie să ştie să participe la rugăciunea lui Isus. Această 
rugăciune, care a rămas neascultată după criteriile şi raŃionamentele oamenilor, a 
marcat începutul operei de Răscumpărare a omenirii întregi: “Gândurile mele nu 
sunt gândurile voastre, căile mele nu sunt căile voastre” (Is 55,8). Şi astfel 
rugăciunea din Ghetsemani a fost ascultată. 
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Rugăciunea va fi aceea care îl va scula pe Domnul de la pământ ca să facă drumul 
Calvarului. 
 

 (S)  Getsemani este poarta pe care intră în pătimire; încă înainte ca 
duşmanii săi să i-o provoace, el deja o suferă în sufletul său. O dată trăită 
şi suferită, Isus se lasă în mâinile duşmanilor săi. Înfruntă viitorul senin şi 

plin de speranŃă.  
În timpul rugăciunii acea nelinişte de moarte a dispărut, 

 teama şi groaza de moarte au fost învinse.  
Dar... Isus va rămâne în agonie până la sfârşitul veacurilor. 

E în agonie în toŃi oamenii care suferă şi mor din cauza urii, a violenŃei şi a 
nedreptăŃii. 

Aşadar, nu este timp de dormit. Fiul Omului este gata să fie dat pe mâinile 
oamenilor.  

Şi în sudoarea rece a agoniei ne spune tuturor: 

 
 “VeghiaŃi şi vă rugaŃi!” 

 
ToŃi:  
 
Vei merge singur, Doamne, fără noi, prietenii tăi, să porŃi lupta decisivă cu 

duşmanul. 
Vei merge singur,  
pentru că nu putem să te urmăm înainte ca tu să-l fi învins pe cel care ne 

desparte.  
Dar ne vei găsi în adâncul singurătăŃii şi noi te vom afla în adâcul umilirii noastre. 
Doamne Isuse, nu ştim care este ceasul cel mai dulce  al iubirii:  
cel care ne adună împreună, încrezători şi odihniŃi la pieptul tău,  
sau cel care ne împrăştie în noapte pierduŃi şi urmăriŃi de tristeŃe?! 
Dar dacă din depărtarea ta de condamnat la moarte arunci, o clipă, o privire ca să 

ne vezi, 
vom surprinde în lumina ochilor tăi o scânteie de insondabil mister, care astăzi ne 
apasă şi pe care mâine îl vom contempla dezvăluit pe chipul Iubirii. Amin.  
 
Cântec:  
 


