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Cuvânt înainte

Această carte de reflecții zilnice a fost scrisă ca aju-

tor pentru oricine este interesat să facă din meditație

o parte din viața sa zilnică. Fiecare reflexie, bazată pe un

pasaj din Scriptură și, ocazional, pe calendarul zilnic,

este scurtă, pentru ca să poată fi integrată într-un pro-

gram aglomerat. Meditaţiile pot fi citite câte una în fie-

care zi, poate în timpul cafelei de dimineață, în tramvai,

în drum spre serviciu sau oricând găseşti cinci minute

libere. Lectura acestor reflecţii este menită să nască în

cititor dorinţa de autocunoaştere şi examinare zilnică

a propriilor gânduri şi fapte. Astfel au fost scrise aceste

reflecții ‒ doar una pe zi ‒, de-a lungul unui an foarte

aglomerat în Viena, Austria.
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IANUARIE

1               
                          

   Ianuarie 

Încep anul, din nou. Vreau să mă gândesc care sunt
fundamentele „începutului” meu. Am un început, deoa-
rece sunt creat. Nu sunt singur și fără sens. Am un sens,
deoarece sunt creat de Cuvântul cel veșnic, de Sensul cel
veșnic, de Dumnezeu, Logosul. „La început, Dumnezeu
a făcut cerul și pământul” (Facerea 1, 1). Existența mea
nu este izolată, ci este relațională. Sunt creatură și rela-
ționez cu Creatorul meu și cu întreaga creație. 

Vreau să-mi amintesc de sensul meu, de sensul nos-
tru, înțelesul de hotărâre în perspectivă luată de Anul
Nou, ci doar pentru astăzi. Pentru că în fiecare zi încep
din nou. Nu pot construi legătura mea cu Dumnezeu
astăzi pe baza rugăciunii de ieri sau a slujbei de la bi-
serică de duminica trecută. Să spun astăzi, de mai mul-
te ori, „la început a fost Cuvântul”. Și să-mi umplu ziua
cu acel Cuvânt, Sensul veșnic, Care este Dumnezeu. Cu-
leg o fărâmă din Sfânta Scriptură dimineață și o iau cu
mine de-a lungul zilei. 

„La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu
și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la
Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut; și fără El nimic nu
s-a făcut din ce s-a făcut.” (Ioan 1, 1-3)

Din nou început
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 Ianuarie 

Există multe „cauze” sau eforturi vrednice, care îmi
pot hrăni sentimentul omenesc de apartenență și mă
pot motiva să mă trezesc dimineața. Astăzi mi se amin-
tește în pasajul de la Evrei că am o asemenea „cauză”.
Este „cursa care este pusă înaintea noastră”, a călăto-
riei în care ne purtăm crucea, pe care a mers întâia oară
Hristos Însuși și apoi a fost urmat de „atâta nor de măr-
turii”. Este lupta spirituală, cu provocările ei tăcute și
biruințele ei, potrivit principiilor pline de lumină ale
cuvântului Său.

Începând acest an, vreau să îmbrățișez „cauza”
mea principală încă o dată, lăsând deoparte „orice po-
vară” sau chestiune secundară care poate întuneca mi-
siunea simplă, dar nu ușoară, care este pusă înaintea
mea. Vreau să-mi pun creșterea mea de zi cu zi mai întâi

„De aceea și noi, având împrejurul nostru atâta nor de măr-
turii, să lepădăm orice povară și păcatul ce grabnic ne îm-
presoară și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă îna-
inte. Cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plini-
torul credinței, Care, pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit
crucea, n-a ținut seama de ocara ei și a șezut de-a dreapta
tronului lui Dumnezeu. Luați aminte, dar, la Cel ce a răb-
dat de la păcătoși, asupra Sa, o atât de mare împotrivire,
ca să nu vă lăsați osteniți, slăbind în sufletele voastre.”
(Evrei 12, 1-3)

Alergând în lupta Sa
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în Hristos și mai apoi în alte chestiuni, încât să fiu cu
adevărat folositor Lui și celor de lângă mine. Îl las să in-
tre astăzi pe El, „plinitorul credinței noastre”, să cons-
truiască împreună cu mine și să facă cu mine așa cum
dorește, în această aventură unică ce este „lupta care
ne stă înainte”.
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Cât de ușor de recunoscut este „personajul” de-
scris în aceste cuvinte profetice. Cu secole înainte de ară-
tarea Lui pentru noi într-o iesle din Betleem, Domnul
nostru Iisus Hristos este numit aici „mlădiță din tul-
pina lui Iesei” ‒ a bogatului Iesei care a trăit în Ierusalim
și a avut opt fii, dintre care cel mai mic a fost David. Pro-
fetul Isaia „vede” atât de viu „Duhul” Dumnezeului-Om,
Care avea să fie urmaș al lui David: Isaia „vede” înțe-
lepciunea lui Hristos, puterea, înțelegerea, abținerea de
la judecata superficială („va judeca nu după înfățișarea
cea din afară”). Profetul „vede” de asemenea efectele uni-
ficatoare, împăciuitoare, ale venirii Domnului nostru la
noi în starea Sa smerită: lupul va locui cu mielul, leo-
pardul cu copilul și așa mai departe.

„O Mlădiță va ieși din tulpina lui Iesei și un Lăstar din ră-
dăcinile lui va da. Și Se va odihni peste El Duhul lui Dum-
nezeu, duhul înțelepciunii și al înțelegerii, duhul sfatului
și al tăriei, duhul cunoștinței și al bunei-credințe. Și-L va
umple pe El duhul temerii de Dumnezeu. Și va judeca nu
după înfățișarea cea din afară și nici nu va da hotărârea Sa
după cele ce se zvonesc… Atunci lupul va locui laolaltă cu
mielul și leopardul se va culca lângă căprioară; și vițelul și
puiul de leu vor mânca împreună și un copil îi va paște.”
(Isaia 11, 1-3, 6)

Din tulpina lui Iesei
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Așa că așteptarea și dorirea Personajului unic divi-
no-uman al Domnului nostru Iisus Hristos au fost foarte
vii cu multe secole înainte ca cineva să-L poată vedea.
Și poate că, în mod surprinzător, astăzi viziunea profe-
tului o întărește pe a mea, când aceasta s-a clătinat sau
a slăbit din cauza uitării, a neglijenței sau a poverilor spi-
rituale pe care le-am acumulat de-a lungul săptămânii.
Astăzi vreau să fiu deschis față de aducerile-aminte
mici și mari de la norul atât de mare de mărturii care mă
înconjoară, atât din trecut, cât și din prezent. Vreau ca
așteptarea mea și dorirea Lui să fie întărită de tovără-
șia Duhului, oferită în unicul Său Trup, ca să pot fi con-
dus, împreună cu ceilalți, de un Copil care iese din tul-
pina lui Iesei.
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Astfel, Ioan Botezătorul „pregătește calea Domnu-
lui”, anunțând „un botez al pocăinței”, adică al metano-

iei (o schimbare a minții sau a atenției). Oamenii sunt
pregătiți pentru „cel nou”, pentru Cel care, așa cum măr-
turisește Ioan, este mai puternic decât însuși Ioan (Mar-
cu 1, 7), prin despovărarea lor de „cel vechi” prin mărtu-
risirea păcatelor. 

Pe măsură ce mă pregătesc de arătarea Domnului în
marea sărbătoare care vine, de venirea Sa la râul Iordan
spre a fi botezat pentru misiunea Sa pământească, vreau
să aud „glasul celui ce strigă in pustie”. Vreau să mă con-
centrez astăzi din nou pe despovărarea de „cel vechi” și
pe îmbrățișarea „celui nou” care se deschide înaintea
mea, în Persoana mereu nouă, mereu surprinzătoare
a Domnului meu Iisus Hristos. Vreau să-mi mărturisesc

„Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumne-
zeu, precum este scris în proorocie (la Maleahi) și Isaia:
«Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feței Tale, care va pre-
găti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiți calea
Domnului, drepte faceți cărările Lui». Ioan boteza în pustie,
propovăduind botezul pocăinței întru iertarea păcatelor. Și
ieșeau la el tot ținutul Iudeii și toți cei din Ierusalim și se bo-
tezau de către el, în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele.”
(Marcu 1, 1-5)

Pregătirea căii Sale
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păcatele, dându-I-le Celui care „vine să ridice păcatul
lumii” (Ioan 1, 29), îndepărtând bolovanii ce împiedi-
că relația mea cu El, cu mine însumi și cu ceilalți. As-
tăzi vreau să-L las pe El să facă drepte cărările Sale în
mine. Amin! 
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Într-adevăr, Hristos înnoiește toată făptura prin ve-
nirea Sa. Și nu face aceasta doar spiritual, ci luminân-
du-ne prin lumina cuvântului Său, așa cum a făcut în
predica Sa din ținutul Galileii, așa cum a fost prorocit:
„Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftali spre mare,
dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul care
stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce șe-
deau în latura și în umbra morții lumină le-a răsărit”
(Matei 4, 15-16, cf. Isaia 9, 1-2).

Hristos înnoiește toată făptura și din punct de ve-
dere fizic, luând trupul nostru omenesc, în cadrul tim-
pului nostru istoric, și intrând în lumea noastră ma-
terială. Luminătoarea Sa „scufundare” în realitatea
noastră materială este cel mai clar prezentată în săr-
bătoarea Botezului Său în Iordan. El Se scufundă în
apă, care reprezintă mai bine de jumătate din trupul

„Gătește-te, Zabuloane, pune-te în rânduială, Neftalime. Ior-
dane, râule, oprește-te și săltând primește pe Stăpânul, Cel
care vine să Se boteze. Bucură-te, Adame, împreună cu stră-
moașa; nu vă ascundeți ca mai înainte în Rai. Că S-a ară-
tat Cel care v-a văzut pe voi goi, ca să vă îmbrace în haina
cea dintâi, Hristos S-a arătat, vrând să înnoiască toată făp-
tura.” (Tropar la Praznicul Înainteprăznuirii Botezului
Domnului)

Înnoirea întregii creații
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omenesc și care acoperă mai mult de 70% din supra-
fața pământului.

Astfel lumea materială, inclusiv trupul meu, este în-
noită și luminată în comuniunea cu Hristos. Pentru noi,
creștinii, trupul nu este ceva de care să căutăm scăpare
și care nici nu trebuie denigrat în urmarea călătoriilor
noastre „duhovnicești”. Îmbrăcați în Hristos prin Bo-
tez, primim din nou „podoaba cea dintâi” a creației per-
fecte a lui Dumnezeu. Primim curăția Sa, desăvârșirea
Sa, în trup și în suflet, și nu ne mai ascundem așa cum au
făcut Adam și Eva în Grădina Edenului. 

Astăzi vreau să-mi amintesc că parcursul meu „du-
hovnicesc” include și trupul meu luminat de Hristos și
grija pe care trebuie să i-o port în fiecare zi. Vreau să fac
alegeri sănătoase, fie că este vorba de mâncare, bău-
tură, spălat sau somn, ca un om „îmbrăcat în Hristos”.
Fiindcă El este „luminarea trupurilor și a sufletelor
noastre”, Lui Îi înalț astăzi slavă, împreună cu Tatăl și
cu Duhul Sfânt. Amin!
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Ioan Botezătorul a fost „trimis de Dumnezeu”
(Ioan 1, 6) pentru o anumită slujire în mijlocul poporu-
lui: pentru a face drepte cărările Domnului în sufletele
oamenilor, chemându-i la „botezul pocăinței” sau al „me-
tanoiei”, adică al schimbării minții (Luca 3, 3), care im-
plica mărturisirea „păcatului” sau „a ratării țintei” (în
limba greacă, cuvântul „păcat”, amartia, înseamnă „ra-
tarea țintei”).

Avea nevoie Hristos de o „schimbare a minții” și,
implicit, de „un botez al pocăinței”? Nu, pentru că El nu
a păcătuit niciodată. Dar avem noi nevoie, din când în
când, deoarece ne pierdem atenția și „ratăm ținta”. Și
avem nevoie de ajutorul altor oameni, de slujirea altor oa-
meni, pentru a ne modifica traseul și pentru a ne „pocăi”.

„În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către
Ioan, ca să Se boteze de către el. Ioan însă Îl oprea, zicând:
«Eu am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?»
Și răspunzând, Iisus a zis către el: «Lasă acum, că așa se cu-
vine nouă să împlinim toată dreptatea». Atunci L-a lăsat.
Iar botezându-Se Iisus, când ieșea din apă, îndată cerurile
s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu S-a văzut pogorân-
du-Se ca un porumbel și venind peste El. Și iată glas din ce-
ruri zicând: «Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care
am binevoit».” (Matei 3, 13-17)

Acceptarea slujirii omenești
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Nu putem face aceasta singuri. Astfel Iisus Se supune
slujirii instituite de Dumnezeu a lui Ioan, precum unul
dintre noi. El ne arată importanța acceptării slujirii altui
om, în acest caz a lui Ioan, în întregul proces al „po-
căinței”, care curăță sau „face drepte” cărările Lui, că-
rările Botezului Său în Duhul.

Astăzi vreau să fiu deschis către slujirea altor oa-
meni, fiindcă acest lucru este „bineplăcut” Domnului
meu, după voia Tatălui Său, în Duhul Sfânt. Hristos a
acceptat să facă și El astfel când a primit slujirea unui
alt om. Așa că vreau să primesc și eu aceasta, întru El.
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Maria, Maica lui Dumnezeu, a fost martoră la multe
evenimente al căror înțeles nu l-a priceput pe deplin
atunci când ele s-au întâmplat. Există multă incertitudine
și ambivalență în viața ei. De exemplu, când ea și Iosif nu
aveau unde să stea, când a venit timpul să nască. Dum-
nezeu nu părea să aibă grijă de ei în acest sens, deși
Copilul nou-născut, după cum ea știa, nu era un copil
obișnuit. Dar ea pur și simplu acceptă această ambiva-
lență, păstrând aceste lucruri în inima ei. 

Dumnezeu îmi trimite și mie incertitudine și am-
bivalență. Nu înțeleg întotdeauna ce se întâmplă sau ce
urmează să se întâmple în relații, în chestiuni financiare
și în multe alte situații. Dar când incertitudinea începe
să mă indispună, este cazul să-mi reamintesc că Dum-
nezeu chiar știe și înțelege totul mult mai bine decât
mine. Vreau să mă rog astăzi să se facă voia Lui, chiar
dacă eu nu o cunosc și nu o înțeleg, iar harul Său să o îm-
plinească în viața mea.

„Și toți câți auzeau se mirau de cele spuse lor de către păs-
tori. Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în
inima sa.” (Luca 2, 18-19)

Uneori este bine să nu știi
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Într-adevăr, El Se arată pentru noi. Aceasta este
taina cea mare pe care o sărbătorim în marile sărbători
ale arătării Sale: Nașterea și Botezul. Primul pas al dă-
ruii de sine, al jertfei de sine a lui Hristos este arătarea
Sa. Așa cum propria noastră dăruire de sine, în orice
relație, începe cu arătarea; să fim acolo.

Atunci când serbez această sărbătoare, vreau „să mă
bucur și să mă veselesc în ea”, în contemplarea tăcută
a dăruirii de sine, a arătării Sale, în ciuda consecințelor
neobișnuite și chiar periculoase. El Se arată, în ciuda
sărăciei, în ciuda înjosirii statutului Său, în ciuda lip-
sei resurselor financiare și emoționale pentru o primire
adecvată. El Se arată pentru a ne oferi o nouă tovărășie,
o nouă comuniune, cu El și în El.

Așa că vreau să mă arăt și eu astăzi, pentru El și
pentru alții, în ciuda vulnerabilității sau a sacrificiului

„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucu-
răm și să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuiește! O,
Doamne, sporește! Binecuvântat este cel ce vine întru nu-
mele Domnului; binecuvântatu-v-am pe voi, din casa
Domnului. Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă.”
(Psalmul 117, 24-28)

El Se arată
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pe care l-ar presupune acest lucru. Și vreau să fiu aco-
lo pentru a-L „binecuvânta din casa Domnului”, împăr-
tășindu-mă de vederea apariției Sale printre noi. Aceas-
ta este apariția „Celui care vine” în viața mea, iar și iar,
pentru ca și eu, la rândul meu, să vin și să-L întâmpin
pe El și pe alții în numele Lui. „Dumnezeu este Domnul
și S-a arătat nouă.” A Lui să fie slava!
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Aceste cuvinte sunt neplăcut de directe. Ele îmi amin-
tesc imediat că mă abat de la chemarea lui Hristos. Însă
știu că aceste cuvinte sunt pline de iubire, fiindcă ele sunt
spuse de Hristos. Ele nu sunt cerințele absurde ale unui
tiran. Așa este cuvântul lui Dumnezeu: el este un ade-
văr dificil, dar blând. 

Fiindcă știu că acest adevăr este spus cu dragoste,
îl pun în aplicare cu dragoste, cu o iubire de sine po-
trivită, cu pași mici. Nu ca un tiran absurd. Astăzi pot
face mici ajustări ale programului meu, pentru a evita
o rutină păcătoasă. Pot fi puțin mai prezent pentru cei-
lalți oameni și pot să ascult înainte să vorbesc. Pot să-mi
îndeplinesc responsabilitățile cât se poate de bine (de
exemplu, să răspund la acel e-mail neplăcut sau să des-
chid cel puțin unul sau două dintre acele plicuri nedes-
chise adunate pe biroul meu). Pot încerca să ofer încu-
rajare și laudă atunci când este nevoie, în loc să le caut
pentru mine însumi. Pot fi recunoscător pentru micile
gesturi bune ale celorlalți și pentru harul iubitor al lui
Dumnezeu din viața mea. 

„Nu oricine Îmi zice: «Doamne, Doamne», va intra în îm-
părăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din
ceruri.” (Matei 7, 21)

Pași mici
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Când Maria Magdalena le vestește ucenicilor
despre mormântul gol, ea crede că este o veste proas-
tă. Sentimentele ei, în acel moment, sunt tristețe și sur-
priză neplăcută. Sunt învinuiți acești „ei” nenumiți. „Ei”
L-au luat pe iubitul ei Domn.

Când cineva sau ceva pe care îl iubesc este luat de
la mine, vreau să nu atribui „lor”, oricare ar fi aceștia,
ceea ce Dumnezeu a făcut. Fiindcă Dumnezeu nu face
nimic cu scopul de a-mi provoca rău. Prin durerea des-
părțirii, El mă conduce la creștere și la viață nouă, așa
cum se întâmplă la naștere: mama îndură dureri în tim-
pul travaliului, iar bebelușul plânge imediat ce este scos
din pântecele mamei sale. Noi știm că acele lacrimi, atât
ale mamei, cât și ale copilului, sunt un lucru bun, fiind-
că ele sunt semn al vieții noi și al creșterii noi. Așa cum
crucea este semn al biruinței.

„Iar în ziua întâi a săptămânii (duminica), Maria Magda-
lena a venit la mormânt dis-de-dimineață, fiind încă întu-
neric, și a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Deci a alergat
și a venit la Simon-Petru și la celălalt ucenic pe care-l iubea
Iisus, și le-a zis: «Au luat pe Domnul din mormânt și noi nu
știm unde L-au pus».” (Ioan 20, 1-2)

Creșterea prin durere
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Dacă sunt pus în fața durerii despărțirii de orice fel,
astăzi îmi amintesc de acest semn. Și cer în rugăciune ca
harul să crească prin ea, în lumina slăvitei Sale Învieri.
„Adevărat, adevărat zic vouă că dacă grăuntele de grâu,
când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar
dacă va muri, aduce multă roadă” (Ioan 12, 24).
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