
Iubiți Frați și Surori în Cristos!
 
Sper că merge bine trăirea Cuvântului lui Dumnezeu în viața de fiecare zi. Unii au și împărtășit câteva 

experiențe, câțiva pași spre a trăi în prezența lui Dumnezeu, care este iubire imensă față de noi toți.  

Dacă aveți trăiri, experiențe cu Evanghelia, sau cu oricare Cuvânt din Sfânta Scriptură, este bine să 

împărtășiți între voi, sau chiar și pe acest forum prin e-mail, ca să ne apropiem de ceea ce Sfântul 

Părinte cerea: Să facem din Biserică școala și casa comuniunii. 

 

Acum vă propun al doilea punct, care în lunile noiembrie și decembrie ne poate fi călăuză în 

intensificarea trăirii Cuvântului.  

 

 
  

 

 
 
Isus a făcut întotdeauna voința Tatălui său din ceruri. El s-a rugat „nu voința mea, ci a ta să fie!” (Lc 

22, 42). Ca și El, vrem și noi să trăim voința lui Dumnezeu în fiecare clipă a vieții noastre. Nu doar 

că ne resemnăm în fața voinței lui Dumnezeu. Ci, într-adevăr, vrem să împlinim voința lui Dumnezeu. 

Împlinind voința lui Dumnezeu clipă de clipă exprimăm iubirea noastră față de Dumnezeu și îl punem 

pe primul loc în viața noastră. Aceasta este calea spre sfințenie deschisă tuturor: celor tineri și celor 

vârstnici, celor mai mult sau mai puțin talentați, intelectualilor ca și muncitorilor, laicilor și 

persoanelor consacrate, preoților, personalităților de conducere și simplilor cetățeni. Acesta este 

modul nostru de a transpune în viață cuvintele rugăciunii Tatăl nostru: „facă-se voia Ta.” 

Cu cât mai mult fiecare dintre noi trăiește voința lui Dumnezeu în momentul prezent, cu atât mai mult 

suntem aproape unii de ceilalți. Iar Maria ne poate fi model în a trăi voința lui Dumnezeu: toată viața 

ei a fost un neîntrerupt „da” spus lui Dumnezeu. 

Sfânta Scriptură: 
 

„M-am coborât din cer nu ca să fac voința mea, ci voința celui care m-a trimis.” (In 

6,38) 

„Hrana mea este să fac voința celui care m-a trimis...” (In 4,34) 



Reflecție 
Voința lui Dumnezeu este ca și soarele ale cărui raze 

sunt voința sa pentru fiecare dintre noi. 

Fiecare înaintează pe raza sa, 

diferită de aceea a persoanei de alături, 

dar totuși o rază a aceluiași soare, 

adică voința lui Dumnezeu. 

Cu cât razele se apropie de soare, 

cu atât mai mult se apropie și între ele. 

La fel și noi, cu cât mai mult ne apropiem de Dumnezeu, 

împlinind tot mai mult voința sa divină, cu atât mai mult ne apropiem între noi, până când suntem 

toți una. 

 

„Rugați-vă fără încetare!” (1Tes 5,17) 

 

Cum ne putem „ruga fără încetare”, mai ales trăind în vâltoarea cotidianului? „Rugați-vă fără 

încetare” nu înseamnă să înmulțim rugăciunile noastre, ci mai degrabă să ne îndreptăm inimile și 

întreaga noastră viață spre Dumnezeu, trăind voința lui Dumnezeu pentru noi, oricare ar fi această 

voință: a studia, a lucra, a suferi, a ne odihni sau și a muri pentru Dumnezeu. Vom ajunge să nu mai 

putem trăi viața noastră de zi cu zi altfel decât în deplin acord cu Dumnezeu. Astfel acțiunile noastre 

se vor transforma în acțiuni sacre, iar întreaga zi ar deveni o rugăciune. Ne-ar putea fi de ajutor în a-

i oferi lui Dumnezeu fiecare acțiune a noastră să spunem „Pentru tine, Isuse”, iar în momentele dificile 

putem spune „Ce contează cu adevărat? Contează să te iubim pe tine.” Prin urmare, orice lucru pe 

care îl facem este transformat într-o faptă de iubire. Și ne vom ruga fără încetare, pentru că iubim fără 

încetare. 

 

Îl putem iubi pe Dumnezeu doar în momentul prezent. 

De aceea, să iubim dăruind acel zâmbet, 

făcând acea muncă, conducând acea mașină, 

pregătind acea mâncare, organizând 

acea activitate pentru vreun nevoiaș. 

 

Voința lui Dumnezeu este aceea care ne leagă într-o familie, 

cu Isus, fratele nostru și Dumnezeu Tatăl nostru. (cf. Mc 

3,31-35) 

 

Aprofundăm: 

 

Dacă vrem să fim întru totul recunoscători inimii lui Dumnezeu, să ne străduim să ne conformăm în 

toate voinței sale divine. Și nu numai să ne angajăm să ne conformăm, ci și să ne unim cu orice dispoziție 

a lui Dumnezeu pentru noi. A ne conforma înseamnă că unim voința noastră cu voința lui Dumnezeu. 

A ne uni înseamnă mai mult – înseamnă că facem în așa fel, încât voința lui Dumnezeu să devină a 

noastră, astfel încât să facem doar ceea ce vrea Dumnezeu; înseamnă că nu vrem altceva decât voința 

lui Dumnezeu. 

 

(Sfântul Alfons de Liguori) 
 

 

 



  

Nu putem fi creștini part-time. 

Trebuie să căutăm să ne trăim credința  

în fiecare clipă a zilei noastre. 

 

Papa Francisc 

A trăi Voința Lui în prezent 

 

Fă-mă să vorbesc mereu 

De parcă ar fi ultimul cuvânt pe care îl spun. 

Fă-mă să acționez mereu 

De parcă ar fi ultima acțiune pe care o fac. 

Fă-mă să sufăr mereu  

De parcă ar fi ultima suferință pe care ți-o pot oferi. 

Fă-mă să mă rog mereu 

De parcă ar fi ultima ocazie ca să-ți vorbesc, Isuse. 

     

 Chiara Lubich 

 

Viața mea este un fulger, un ceas trecător; o 

clipă care îmi scapă și se pierde. Dumnezeul 

meu, tu știi că pentru a te iubi aici pe pământ 

nu am decât ziua de astăzi. 

 

(Sfânta Tereza de Lisieux) 

 

 

 

 A-l iubi pe Dumnezeu făcând voința lui 

Dumnezeu 

 

O dată, deschizând Evanghelia, am găsit 

aceste cuvinte: „Nu oricine îmi zice 

«Doamne! Doamne!» va intra în împărăția 

cerurilor, ci acela care împlinește voința 

Tatălui meu, care este în ceruri.” (Mt 7,21) și 

apoi „Cine are poruncile mele și le păzește, 

acela mă iubește.” (In 14,21). Atunci am 

înțeles. Dacă voiam să îl avem pe Dumnezeu 

ca Ideal al vieții noastre, atunci trebuia să 

împlinim voința sa, pentru că a-l iubi pe 

Dumnezeu nu era o chestiune de sentimente, 

ci un act de voință. De aceea căutam să 

împlinim voința sa divină, așa cum ni se 

prezenta în diferitele situații, în îndatoririle 

noastre, în aceia care aveau autoritatea și în 

inspirațiile de moment. A rămâne în voința 

lui Dumnezeu însemna pentru noi un mod de 

a-i spune că îl iubim. Isus era modelul nostru. 

Noi îl imitam, nu în cele exterioare, ci în 

faptul că, asemenea lui, voiam să împlinim 

voința lui Dumnezeu. (…) 

  



Experiențe: 
 

E timpul de mers la culcare 

 

Era deja târziu și citeam o carte. Ajunsesem tocmai la un pasaj foarte interesant al cărții, și mi-am dat 

seama că era timpul de mers la culcare. Aș fi vrut să continui să citesc, dar știam că trebuia să fac 

voința lui Dumnezeu în fiecare clipă. („Nu voința mea, ci a ta să fie” Lc 22,42) În acel moment, voința 

sa pentru mine îmi cerea să dorm suficient, ca să reușesc să fiu luminoasă a doua zi, capabilă să 

împlinesc bine voința sa. Așa că m-am dus imediat la culcare, fără să mai citesc nici măcar un cuvânt 

în plus. 

Maureen 

 

Mai important decât televizorul 

 

Urmăream un meci de fotbal la televizor. Mama mi-a spus că trebuie să urc în camera mea să mă 

odihnesc, pentru că nu mă simțeam bine. Chiar aș fi vrut să văd și restul meciului. Dar știam că este 

voința lui Dumnezeu să mă odihnesc, așa că m-am dus în camera mea. 

Tommy, 11 ani 

De pe raza mea pe raza ta 

 

Când am început să predau într-un liceu din centrul orașului, mi-am dat seama în scurt timp că mulți 

dintre elevii mei nu împărtășeau nici dragostea mea pentru studiu, nici pasiunea pentru lectură. Dacă 

voiam să ajung la vreun rezultat cu acești tineri, trebuia să stabilesc o disciplină în clasă. Procesul de 

învățare putea avea loc doar dacă atât elevii, cât și profesorul împlineau îndatoririle ce reveneau 

fiecăruia! Era vorba într-adevăr despre: „ori pe calea mea, ori în drumul mare” pentru oricine nu 

îndeplinește cerințele la oră. Dar încercând să-mi impun calea mea, aproape că am ajuns la epuizare. 

Apoi am descoperit spiritualitatea de comuniune. Aici se vorbea despre cât de important este să 

urmezi „raza ta spre soare” și ni s-a explicat că Dumnezeu ne iubește atât de mult pe fiecare dintre 

noi, încât ne lasă pe fiecare să avem propria noastră cale, unică, spre El. Și am înțeles că trebuia să 

 
Care ar fi situații obișnuite de trăire a voinței lui Dumnezeu în momentul prezent? 

 

Cum este legată voința lui Dumnezeu de iubirea personală a lui Dumnezeu pentru noi? 

 

Cum înțelegi tu planul de iubire al lui Dumnezeu pentru tine? 

 

Cum ne apropie voința lui Dumnezeu pe noi unii de alții? 

 

Ai vreo experiență a Evangheliei când ai fost flexibil în trăirea unei voințe neprevăzute a lui Dumnezeu? 

 

Reușești să exprimi iubirea ta pentru Dumnezeu împlinind voința lui Dumnezeu în activitățile tale zilnice? 

 

Care sunt provocările legate de trăirea voinței lui Dumnezeu de dimineața până seara? 

 

Examen de conștiință cotidian: Azi am făcut voința lui Dumnezeu? 



urmez raza mea, ceea ce însemna să îi iubesc pe elevii mei și să nu îi constrâng la a satisface așteptările 

mele. 

Această imagine m-a ajutat să descopăr că elevii mei au „raze” diferite – care îi duceau adesea prin 

situații cu adevărat cumplite în familie. M-a ajutat mult faptul de a-i iubi pe acești elevi, iar ei 

răspundeau studiind într-adevăr asiduu. Pentru că ei simt când îi iubești. 

Jim Smith, New Jersey 

 

A face acea milă în plus 

 

La începutul anului am suferit din cauza unor hemoragii nazale, care porneau uneori fără niciun 

preaviz. Unele erau destul de puternice. M-am dus la medic, care nu a găsit nimic grav, dar dacă 

sângerările aveau să continue, trebuia să mă întorc pentru alte investigații. Nu mă simțeam în largul 

meu când trebuia să ies în oraș și mă îngrijoram că s-ar putea întâmpla ceva, dacă ies singură cu 

mașina. În consecință, rămâneam mai tot timpul în apropierea casei. 

În această perioadă am observat că soțul meu își scria o listă cu lucruri de făcut în săptămânile 

următoare. O mare parte dintre aceste lucruri le făceam eu de obicei, dar de când mă simțeam rău nu 

le-am mai făcut. 

În acel moment mi-am dat seama că rămăsesem închisă în lumea mea mică și că nici nu mi-am dat 

seama câte responsabilități am neglijat degeaba. Am reînceput prin a spune Da voinței lui Dumnezeu, 

în loc să mă concentrez pe ceea ce credeam că este voința mea. Și m-am oferit să merg cu mașina la 

cumpărături, fiind sigură de faptul că sunt în mâinile lui Dumnezeu care are grijă de mine. Soțul meu 

a răspuns cu un zâmbet larg, iar eu am simțit cum plinătatea păcii îmi inunda sufletul. 

R.B. New York 

  

 

 

 

 

Și ce pot face eu? [E rândul meu:] 
Caută să pui în practică ceea ce ai învățat astăzi. Apoi, la începutul următoarei 

întâlniri a grupului vostru, împărtășește experiența ta de trăire a Evangheliei cu 

ceilalți – și vreun episod când ai putut să înțelegi și să împlinești voința lui Dumnezeu 

– drept cadou. 


