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Gândul meu pentru TINERI

Dragă prietene, căutător de Dumnezeu,

La patruzeci de zile după Crăciun, ne întâlnim cu 
sărbătoarea Prezentării lui Isus la templu, numită: 
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI. Omenirea, reprezentată 
prin Simeon și Ana, vine în întâmpinarea Domnului, este 
gata să-l îmbrățișeze pe Isus, este dispusă să-i �e �delă lui 
Dumnezeu, care și-a manifestat iubirea. Și cine este Acest 
Isus care vrea să se întâlnească cu tot omul?

Isus este Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul făcut Trup, 
Dumnezeu adevărat și Om adevărat. Isus ne-a revelat 
„faţa” lui Dumnezeu prin parabole și a arătat lumii că 
Dumnezeu este un Tată bogat în iubire. Isus este „Calea” 
care duce la Tatăl și „Adevărul” care îl face liber pe om. 
Isus este „Apa Vie” care potolește setea omului de a trăi și 
„Viaţa” care învinge moartea. Isus este „Păstorul cel Bun”, 
care este preocupat de oiţa pierdută, și „Poarta” deschisă 
spre Împărăţia Cerească. Isus este „Bunul Samaritean”, 
care se îngrijește de cel căzut și este singurul care poate 
face minuni. Isus a suferit, a fost răstignit, a murit pe cruce 
și a înviat pentru a lua asupra Sa suferinţele și păcatele 
omenirii. Isus oferă în Evanghelie răspunsuri la întrebările 
cele mai importante despre viaţă și este singurul care 
dezvăluie secretele Vieţii. Isus continuă să cheme oameni 

pentru a-L urma îndeaproape și este singurul care are 
„Cuvintele Vieţii Veșnice”. Isus este prezent în �ecare om 
și, îndeosebi, în cei săraci și suferinzi.

Isus vine în ajutorul omului, pentru ca omul să-L 
cunoască și să-L iubească pe Dumnezeu. Omul este fricos, 
dar Isus spune: „Eu sunt, îndrăzniţi, nu vă temeţi”. Omul 
este singur, dar Isus spune: „Eu sunt în mijlocul lor”. 
Omul este în căutare, dar Isus spune: „Eu sunt, pipăiţi-mă 
și vedeţi”. Omul este înfometat, dar Isus spune: „Eu sunt 
pâinea vieţii”. Omul este în întuneric, dar Isus spune:  „Eu 
sunt lumina lumii”. Omul este rătăcitor, dar Isus spune: 
„Eu sunt Păstorul cel bun”. Omul este abandonat, dar Isus 
spune: „Eu și Tatăl una suntem”. Omul este descurajat, dar 
Isus spune: „Eu sunt învierea și viaţa”. Omul este însetat de 
știinţă, dar Isus spune: „Eu sunt calea, adevărul și viaţa”. 
Omul este dornic de a vedea, dar Isus spune: „Eu sunt în 
Tatăl meu”. Omul este preocupat de cunoaștere, dar Isus 
spune: „Eu sunt în voi”. Omul este interesat să facă multe, 
dar Isus spune: „Eu sunt adevărata viaţă”. Omul este sigur 
pe el, dar Isus spune: „Eu sunt Alfa și Omega”. Omul este 
călător în lume, dar Isus spune: „Eu sunt cel dintâi și cel de 
pe urmă”. Omul este sincer la suprafaţă, dar Cristos spune: 
„Eu sunt Isus, pe care tu îl prigonești”. 

Pr. Daniel BULAI

Uneori uităm de cei de lângă noi. Ne pierdem echilibrul 
și devenim închiși, păstrând totul doar pentru 

noi. Uităm cam des faptul că omul nu poate trăi izolat. 
Uităm, iar în uitarea noastră ne întrebăm de ce nu suntem 
fericiți, de ce simțim mereu în noi un gol. Ne cunoaștem 
prioritățile, încercăm să ne îndeplinim visele și atunci când 
reușim bucuria nu este deplină. Uităm să �m deschiși 
spre și pentru ceilalți, iar atunci când reușim, ne atribuim 
nouă toate meritele. Ne este mai ușor să ne pierdem în 
mulțime decât să încercăm să �m autentici. Ne este mai 
ușor să ne lăsăm conduși de "uviul indiferenței. Lăsăm 
adevăratele valori pe seama altora cu gândul că mai avem 
timp. Însă cel mai important lucru pe care îl uităm uneori 
este iubirea. Doar avându-L pe Isus în centrul activităților 
noastre putem păstra echilibrul dorit, echilibrul ce ne ajută 
să nu cădem în indiferență sau în egoism.  

Doar cu ajutorul credinței putem păstra curată iubirea 
pentru cel de lângă noi. Atunci când ne punem speranța 
în Cristos reușim să facem bucuria autentică. Cristos ne 
dă puterea de a face pentru cei din jurul nostru lucruri 
minunate. Micile noastre acțiuni pentru ceilalți devin 
mărețe atunci când El este prezent. Un zâmbet, o vorbă, 

o mână strânsă, un lucru oferit din inimă sunt uneori 
marile minuni ce schimbă omul. Avem nevoie de modele 
care să ne reamintească că doar împreună putem să facem 
ceva pentru noi și pentru ceilalți și că doar atunci când 
credem că ceea ce ne ajută să formăm acest „împreună” 
este Cristos.  

Sfântul Părinte Papa Francisc ne îndeamnă: „�ecare 
creștin și �ecare comunitate va discerne care este drumul 
pe care i-l cere Domnul, însă cu toții suntem invitați să 
acceptăm această chemare: să ieșim din propria noastră 
comoditate și să avem curajul să ajungem la toate periferiile 
care au nevoie de lumina Evangheliei”( Papa Francisc, 
Evangelii Gaudium).

Adriana CALOTĂ

Isus în centrul vieții noastre
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