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Împreună pelerini, pe drumul către Rio
23-28 iulie, 2013

,,Mergeți și faceți ucenici din toate națiunile” (Matei 28, 19)

Reflecție biblică ,,Să nu luați nimic pentru călătorie, nici baston, nici sac, nici pâine, nici bani” (Lc 9,3).
Sfatul lui Isus este radical. Aceasta este îndreptată spre posibilitatea unui trai pe baza altora, voluntar și
ocazional. Dar cuvintele lui, de asemenea, înseamnă că niciodată nu trebuie să uităm scopul principal al
misiunii, care nu are un caracter material, nici interesat. Misiunea nu este făcută pentru cei care iubesc
confortul, dar constă ȋn a o trai cu generozitate, așa cum Isus a spus, ,,de dragul meu și al evangheliei” (Marcu
8,35). Cu aceasta, se sugerează, și faptul de a fi gata pentru orice experiență negativă, neînțelegeri și probabil,
chiar persecuție.
Cazul lui Paul este reprezentativ, el a exercitat misiunea sa ,,în osteneli, în închisoare, în altercații, ȋn pericol
de moarte ... călătorii, în primejdiile din oraș, deșert, mare,” (2 Cor 11.23 - 28), ,,pentru ca, Cristos să fie
proclamat” (Filipeni 1,18). Faptul este că vestirea Evangheliei, ne find de natura umană, de multe ori merge
împotrivă, de aceea trebuie sprijinită cu fermitate. Mai mult decât atât, exista un precedent de bază: ,,Dacă mau persecutat pe mine vă vor persecuta și pe voi,” (Ioan 15,20). Dar merită, deoarece, chiar dacă trebuie să fi
numit ,,servitor nefolositor” (Luca 7,10), cei care seamănă ,,adună fructe pentru viața veșnică” (Ioan 4,36).
Experiența de credință și misiunea Mirei – tȃnǎră din AC – Romȃnia
M-am născut ȋn Romȃnia, o țară creștin ortodoxă și aparțin Biserici catolice de rit bizantin, o biserică
minoritară ce ȋn timpul comunismului a fost foarte persecutată și ȋn final eliminată. Ȋn familia mea erau
creștini ortodoxi și greco-catolici, cȃnd eram adolescentǎ am ales singură credința prin care am vrut să-L
slujesc pe Dumnezeu. Cel mai frumos lucru este că, credința mea s-a năcut aproape ȋn aceiași perioadă ȋn care
s-a născut Acțiunea Catolică ȋn dieceza mea din Cluj-Napoca, ȋn Transilvania, ȋn partea de vest a Romȃniei.
Cu prietenii mei din Acțiunea Catolică am descoperit că iubindu-l pe Dumnezeu și biserica sa, ȋnseamnă și
faptul de a transmite mesajul evanghelic celor care au nevoie. Și așa am devenit o mică misionară ȋn dieceza
mea, colaborȃnd la cunoașterea și dezvoltarea Acțiunii Catolice. Ȋmpreună am trǎit o experiență ȋn Kenya
unde am ȋntȃlnit frați creștini din dieceza de Marsabit și preoti fidei din dieceza de Iași, ȋn deșert, ȋn Maikona.
La sfȃrșitul anului trecut, Domnul m-a chemat ȋn Țara Sfȃntă pentru a face voluntariat: voi rămȃne un an chiar
la Betleem, ȋn orasul ȋn care Isus s-a născut. Drumul de tânar creștin, nu este mereu un drum ușor: dacă ai
norocul de a te naște ȋntr-o țară liberǎ, trebuie să ȋnveți să faci față multor tentații; dacă trăiești ȋntr-o țară ȋn
curs de dezvoltare, trebuie să ȋnveți să-L cauți pe Dumnezeu printre toate suferințele și lipsurile de zi cu zi,
dacă esti privilegiat să fii creștin pe pămȃntul lui Isus, trebuie să ȋnveți să respecți credința altora și să trăiești
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ȋn pace alături de ei.
Dar dacă Dumnezeu ne-a ales pe noi ca o generație al mileniului trei, ȋnseamnă că El are ȋncredere ȋn tinerii
lui și ȋn capacitatea noastră de a invinge bătălia vieții folosind ca arme adevărul și nu minciuna, generozitatea
și nu egoismul, pacea și nu războiul, iubirea și nu ura!
În compania sfinților și fericiților tineri
Sfânta Tereza a Anzilor - CONTEMPLATOARE A LUI CRISTOS

Biografie
S-a născut în Chile în anul 1900. Încă de la vârsta de 6 ani, participă aproape zilnic la sfânta Liturghie.
Constantă în a se apropia de Euharistie revelă setea sa interioară de o întâlnire cu Cristos. Mulţi spun că,
înainte de a intra în Carmel, la 17 ani, dusese o viaţă sfântă, care atrăsese sufletele către Domnul. A fost mereu
conştientă de puterea rugăciunii şi a sacrificiului, considerându-le capabile să îmbunătăţească şi să purifice
lumea. În zilele noastre, pe mormântul său se poate citi inscripţia : ,, Iubirea e mai puternică”. Ne rugăm ca
prin intercesiunea sa, noi să învăţăm să devenim contemplatori ai lui Cristos.
Rugăciune
Ajută-mi să găsesc în suflet dorinţa de a slăvi şi glorifica neîncetat pe Domnul. Amin.

Cred ȋn Isus fiul lui Dumnezeu
Dacă există un Tată, care este un nume de relație, atunci există un fiu: noi credem ȋn Isus Cristos primul și
singurul fiu a lui Dumnezeu. Ȋn Scriptură și ȋn timpul Liturghiei, Isus este numit cu aceste două cuvinte:
,,primul născut” și ,,singurul fiu”; este ciudat deoarece aceste două cuvinte nu sunt folosite ȋmpreună, astfel,
primul născut pentru că are frați după el și singurul fiu deoarece este unicul fiu.
Faptul este că Isus este un Fiu deosebit, și părinții noștri în credință au căutat cuvinte potrivite pentru a
exprima acest lucru ȋn crez: născut din Dumnezeu, înainte de toate veacurile, Dumnezeu din Dumnezeu,
lumină din lumină, născut iar nu creat ...
Isus nu este ,,un fiu” ci este ,,fiul”: este cel care stă ȋn fața Tatălui ȋn ascultare deplină și ȋn ȋntregime libertate,
pȃnă ȋn momentul de a fi una cu El. Când spunem că, credem în Isus Cristos, fiul lui Dumnezeu, nu spunem că
noi credem într-un alt zeu, ci în faptul că, în Dumnezeu diferența și relația sunt egale cu identitatea: știm
foarte bine că cine vrea cu adevarat binele cuiva face să crească dorința de a sta ȋn fața lui/ei, dorința tot mai
mare de a sta cu el/ea. Când dorim cu adevarat binele cuiva vrem să fie altul/alta! Printre oameni acest
echilibru dificil între a fi diferiți și ȋn relația de iubire și dorința de comuniune uneori provoacă unele
probleme: suntem insistenți, geloși de ceea ce altul/alta face fără noi, sau absenți și distanți pentru a ne proteja
și de a proteja/o ...
Noi credem că în Dumnezeu deplina libertate și deplina comuniune coincid, și Fiul, chipul lui Dumnezeu pe
care l-am văzut mergând pe străzile din lume și care este narat în Evanghelii, este modul în care îl putem
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vedea, cunoste și iubi pe Tatăl. Noi credem că Fiul a luat trup omenesc, astfel că am putea învăța legea
diferenței care ȋn relație cu comuniunea se face identitate fără să devină ȋnchisoare. Noi credem că Fiul a
devenit întâiul născut al multor frați capabili de iubire.
,,Toti cei rascumpărați de Cristos se bucură ȋn aceiași vocație și in același destin divin!” Gaudium et Spes 29
Mesajul Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea - Mergeți!
http://www.zmtromania.ro/mesaj/
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