Sfântul Rozariu
meditat cu evangheliile
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Crezul
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,
Creatorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor
şi nevăzutelor.Cred într-unul Domn Isus Cristos, Fiul
lui Dumnezeu, unul născut, Care din Tatăl s-a născut
mai înainte de toţi vecii.
Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut,
iar nu creat; de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au
făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire sa coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din
Maria Fecioară, şi s-a făcut om.
S-a răstignit pentru noi sub Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a
îngropat. A înviat a treia zi, după Scripturi, şi s-a suit la
cer; şade de-a dreapta Tatălui, şi iarăşi va veni cu
mărire să judece pe cei vii şi pe cei morţi; a cărui
împărăţie nu va avea sfârşit.
Cred în Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă dătătorul, care
de la Tatăl şi de la Fiul purcede; care împreună cu Tatăl
şi cu Fiul este adorat şi preamărit şi a grăit prin proroci.
Cred într-una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aştept
învierea morţilor şi viaţa veacului ce va veni.

Amin.
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Tatăl nostru
Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele
tău; vie împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer aşa
şi pe pământ.
Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi;
şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne
mântuieşte de cel rău.
Amin.

Bucură-te, Marie
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine,
binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este
rodul trupului tău Isus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi
păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre.
Amin.
Slavă Tatălui
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la
început şi acum şi pururea şi în vecii veciilor.
Amin.
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1. Bunavestire
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
26 În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu
într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, 27 la o fecioară
logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui
David. Numele fecioarei era Maria.
“Bucură-te, Marie”
Luca 1
28 Îngerul a intrat la ea şi i-a zis:– Plecăciune, ţie căreia ţi s-a
arătat bunăvoinţă! Domnul este cu tine! (Binecuvântată eşti tu
între femei!) 29 Ea a fost foarte tulburată de mesajul îngerului
şi se gândea ce ar putea să însemne salutul acesta.
“Bucură-te, Marie”
Luca 1
30 Îngerul i-a zis: – Nu te teme, Maria, pentru că ai găsit har
din partea lui Dumnezeu! 31 Iată că vei rămâne însărcinată şi
vei naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus.
“Bucură-te, Marie”
Luca 1
32 El va fi mare şi va fi numit „Fiul Celui Preaînalt“, iar
Domnul Dumnezeu Îi va da tronul strămoşului Său, David. 33
Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va
avea sfârşit!
“Bucură-te, Marie”
Luca 1
34 Maria l-a întrebat pe înger:– Cum se va întâmpla lucrul
acesta de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? 35 Îngerul i-a
răspuns:– Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui
Preaînalt te va umbri! De aceea Sfântul Care se va naşte va fi
numit „Fiul lui Dumnezeu“.
“Bucură-te, Marie”
Luca 1
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38 Maria a zis:– Iată-mă, sunt sclava Domnului! Facă-mi-se
după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea.
“Bucură-te, Marie”
Luca 1
18 Iată însă cum a avut loc naşterea lui Isus Cristos: Maria,
mama Lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască
împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt.
“Bucură-te, Marie”
Matei 1
19 Iosif însă, soţul ei, era un om drept şi nu voia s-o facă de
ruşine înaintea lumii. De aceea el şi-a propus s-o părăsească pe
ascuns.
“Bucură-te, Marie”
Matei 1
20 Dar în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger
al Domnului i s-a arătat în vis şi i-a zis: „Iosif, fiu al lui David,
nu te teme s-o iei pe Maria de soţie, căci ce s-a conceput în ea
este de la Duhul Sfânt! 21 Ea va naşte un Fiu, Căruia Îi vei
pune numele Isus, pentru că El Îşi va mântui poporul de
păcatele lui!“
“Bucură-te, Marie”
Matei 1
24 Când s-a trezit din somn, Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit
îngerul Domnului. A luat-o pe Maria de soţie, 25 dar n-a
cunoscut-o până când ea nu a dat naştere unui Fiu. Iar el I-a pus
numele Isus.
“Bucură-te, Marie”
Matei 1

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.
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2. Vizita Sfintei Fecioare Maria la Sf. Elisabeta
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
36 Iată că Elisabeta, ruda ta, a conceput şi ea un fiu, la
bătrâneţe; şi ea, care era numită stearpă, este acum în luna a
şasea! 37 Căci nimic nu este imposibil cu Dumnezeu.
“Bucură-te, Marie”
Luca 1
39 În zilele acelea, Maria s-a sculat şi s-a dus în grabă spre
regiunea muntoasă, într-o cetate a lui Iuda. 40 Ea a intrat în
casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. 41 Când
Elisabeta a auzit salutul Mariei, copilul a săltat în pântecele
ei, şi Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt.
“Bucură-te, Marie”
Luca 1
42 Ea a exclamat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între
femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău! 43 Cum de
mi-a fost dat să vină la mine mama Domnului meu?!
“Bucură-te, Marie”
Luca 1
44 Căci iată, de îndată ce am auzit salutul tău, mi-a săltat
copilul în pântece de bucurie! 45 Ferice de cea care a crezut
că vor fi împlinite lucrurile care i-au fost spuse de Domnul!“
“Bucură-te, Marie”
Luca 1
46 Maria a zis: „Sufletul meu Îl preamăreşte pe Domnul
47 şi mi se bucură nespus duhul în Dumnezeu, Mântuitorul
meu, 48 pentru că a privit la starea smerită a sclavei Sale!
Iată că de acum încolo, toate generaţiile mă vor considera
fericită
“Bucură-te, Marie”
Luca 1
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49 pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru
mine! Numele Lui este sfânt! 50 Îndurarea Lui ţine din
generaţie în generaţie faţă de cei ce se tem de El!
“Bucură-te, Marie”
Luca 1
51 El a înfăptuit o minune prin braţul Lui; i-a împrăştiat pe
cei mândri în cugetul inimii lor. 52 I-a dat jos pe cei
puternici de pe tronurile lor şi i-a înălţat pe cei smeriţi.
“Bucură-te, Marie”
Luca 1
53 Pe cei flămânzi i-a săturat cu bunătăţi, iar pe cei bogaţi ia dat afară cu mâinile goale.
“Bucură-te, Marie”
Luca 1
54 El l-a ajutat pe Israel, slujitorul Său, amintindu-Şi de
îndurarea Sa, 55 aşa cum le spusese strămoşilor noştri, lui
Avraam şi seminţei lui, în veci!“
“Bucură-te, Marie”
Luca 1
56 Maria a rămas împreună cu Elisabeta în jur de trei luni şi
apoi s-a întors acasă. 57 Când i s-a împlinit vremea să nască,
Elisabeta a născut un băiat.
“Bucură-te, Marie”
Luca 1

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.
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3. Nașterea Domnului nostru Isus Cristos
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
În zilele acelea, a ieşit un decret de la Cezar Augustus să se înscrie toată
lumea. 4 Iosif a plecat şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, înspre
Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa şi
spiţa lui David, 5 ca să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care
era însărcinată.
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
6 În timp ce se aflau acolo, s-a împlinit vremea ca ea să nască. 7 Şi L-a
născut pe Fiul ei cel întâi născut. Ea L-a înfăşat şi L-a culcat într-o iesle,
pentru că în odaia de găzduire nu era loc pentru ei.
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
8 În ţinutul acela erau nişte păstori care rămăseseră afară, pe câmp, şi
stăteau de pază în timpul nopţii în jurul turmei lor. 9 Un înger al Domnului
a apărut înaintea lor şi slava Domnului a strălucit în jurul lor. Ei s-au
speriat foarte tare.
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
10 Îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, pentru că iată, vă aduc o veste bună,
care va fi o mare bucurie pentru tot poporul: 11 astăzi, în cetatea lui
David, vi s-a născut un Mântuitor, Care este Cristos, Domnul! 12 Iată care
va fi semnul pentru voi: veţi găsi un Copil nou-născut, înfăşat şi culcat
într-o iesle.“
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
13 Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească,
lăudându-L pe Dumnezeu şi zicând:14 „Slavă lui Dumnezeu în înălţimi şi
pace pe pământ, între oamenii peste care se odihneşte bunăvoinţa Lui!“15
După ce îngerii s-au întors de la ei în ceruri, păstorii şi-au zis unii altora:
„Să mergem acum la Betleem şi să vedem lucrul acesta care s-a întâmplat
şi pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut!“
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
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16 S-au dus repede şi i-au găsit pe Maria, pe Iosif şi Copilul culcat în
iesle. 17 Când i-au văzut, le-au făcut cunoscut ceea ce li se spusese despre
Acest Copil. 18 Toţi cei ce i-au auzit, s-au mirat de ceea ce le-au spus
păstorii. 19 Maria, însă, păstra toate aceste cuvinte şi cugeta la ele în inima
ei.
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
1 După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii, în zilele regelui Irod, iată că
nişte magi din Răsărit au venit la Ierusalim 2 şi au întrebat: „Unde este
Împăratul Care li s-a născut de curând iudeilor? Căci I-am văzut steaua în
Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui!“
“Bucură-te, Marie”
Matei 2
3 Regele Irod s-a tulburat auzind acest lucru şi, împreună cu el, s-a
tulburat tot Ierusalimul. 4 El i-a adunat pe toţi preoţii conducători şi pe toţi
cărturarii poporului şi i-a întrebat unde urma să se nască Cristosul. 5 Ei iau răspuns: „În Betleemul Iudeii
“Bucură-te, Marie”
Matei 2
9 După ce l-au ascultat pe rege, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o
văzuseră în Răsărit a mers înaintea lor până când a ajuns şi s-a oprit
deasupra locului unde era Copilul. 10 Ei s-au bucurat nespus de mult la
vederea stelei.
“Bucură-te, Marie”
Matei 2
11 Când au intrat în casă şi L-au văzut pe Copil împreună cu Maria, mama
Lui, s-au prosternat închinându-se înaintea Lui, şi-au deschis cuferele cu
comori şi I-au oferit daruri: aur, tămâie şi smirnă. 12 Apoi, fiind înştiinţaţi
de Dumnezeu în vis să nu se mai întoarcă pe la Irod, au pornit înapoi spre
ţara lor, pe un alt drum.
“Bucură-te, Marie”
Matei 2
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.
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4. Prezentarea lui Isus în Templu
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
21 Când a venit ziua a opta, în care Copilul trebuia circumcis, I-au pus
numele Isus, nume pe care îl spusese îngerul înainte ca El să fi fost
conceput în pântece. 22 Şi când s-au împlinit zilele pentru curăţirea lor,
poruncită în Legea lui Moise, L-au dus la Ierusalim ca să-L înfăţişeze
înaintea Domnului, 23 aşa cum este scris în Legea Domnului: „Orice întâi
născut, care este băiat, să fie pus deoparte pentru Domnul“, 24 şi ca să
aducă jertfă, aşa cum este spus în Legea Domnului: „O pereche de
turturele sau doi pui de porumbel.“
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
25 Şi iată că în Ierusalim era un om pe care-l chema Simeon. Acest om era
drept şi evlavios. El aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era peste
el. 26 Duhul Sfânt îi făcuse cunoscut că nu va vedea moartea înainte de aL vedea pe Cristosul Domnului.
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
27 Călăuzit de Duhul, el a venit în Templu. Când părinţii L-au adus
înăuntru pe Copilul Isus, ca să împlinească cu privire la El obiceiul Legii,
28 Simeon L-a luat în braţe, L-a binecuvântat pe Dumnezeu
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
a zis: 29 „Acum, Stăpâne, eliberează-l pe robul Tău în pace, după cuvântul
Tău, 30 căci ochii mei au văzut mântuirea Ta, 31 pe care ai pregătit-o să
fie înaintea tuturor popoarelor 32 o lumină care să slujească celorlalte
neamuri drept revelaţie, iar poporului Tău, Israel, drept glorie!“
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
33 Tatăl şi mama lui Isus se mirau de ceea ce se spunea despre El.
34 Simeon i-a binecuvântat şi i-a zis Mariei, mama lui Isus: „Iată, Copilul
Acesta este rânduit pentru căderea şi ridicarea multora în Israel şi pentru a
fi un semn care va stârni împotrivire, 35 ca astfel să fie descoperite
gândurile din multe inimi. Şi o sabie va străpunge chiar sufletul tău!“
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
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39 După ce au împlinit toate lucrurile poruncite în Legea Domnului, s-au
întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret.

“Bucură-te, Marie”

Luca 2

13 După ce au plecat ei, un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif şi
i-a zis: „Scoală-te, ia Copilul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt! Să rămâi
acolo până când îţi voi spune eu, căci Irod va căuta Copilul ca să-L
omoare!“

“Bucură-te, Marie”

Matei 2

14 Iosif s-a sculat, a luat Copilul şi pe mama Lui şi a plecat în timpul
nopţii în Egipt, 15 unde a rămas până la moartea lui Irod,

“Bucură-te, Marie”

Matei 2

16 Irod s-a înfuriat foarte tare când a văzut că a fost înşelat de magi şi a
trimis să fie ucişi toţi băieţii care erau în Betleem şi în toate împrejurimile
lui, de la vârsta de doi ani în jos, potrivit cu perioada pe care o aflase de la
magi.

“Bucură-te, Marie”

Matei 2

19 După ce a murit Irod, un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif,
în Egipt, 20 şi i-a zis: „Scoală-te, ia Copilul şi pe mama Lui şi du-te în ţara
lui Israel, căci cei ce căutau să ia viaţa Copilului au murit!” 21 Iosif s-a
sculat, a luat Copilul şi pe mama Lui şi a venit în Israel. Fiind înştiinţat de
Dumnezeu în vis, a plecat în ţinuturile Galileii. 23 S-a dus acolo şi a locuit
într-o cetate numită Nazaret.

“Bucură-te, Marie”

Matei 2

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.
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5. Găsirea lui Isus în Templu
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
40 Copilul creştea, se întărea şi era umplut cu
înţelepciune, iar harul lui Dumnezeu era peste El.
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
41 În fiecare an, părinţii Lui se duceau la Ierusalim, la
Sărbătoarea Paştelui. 42 Când era El la vârsta de
doisprezece ani, s-au dus la sărbătoare, potrivit
obiceiului.
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
43 După ce au trecut zilele sărbătorii, la întoarcere,
Copilul Isus a rămas în urmă în Ierusalim. Părinţii Lui
n-au ştiut lucrul acesta.
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
44 Ei au crezut că se află undeva în caravană şi au mers
aşa cale de o zi. Apoi au început să-L caute printre rude
şi cunoştinţe, 45 dar nu L-au găsit, aşa că s-au întors la
Ierusalim să-L caute.
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
46 După trei zile, L-au găsit în Templu, şezând în
mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le
întrebări. 47 Toţi cei care-L auzeau erau uimiţi de
priceperea şi de răspunsurile Lui.
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
14

48 Când L-au văzut, părinţii Lui au rămas înmărmuriţi.
Mama Lui i-a zis:– Copile, de ce ne-ai făcut aceasta?
Iată că tatăl Tău şi cu mine Te-am căutat cu îngrijorare!
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
49 El le-a răspuns:– De ce M-aţi căutat? Nu ştiaţi că
trebuie să fiu în Casa Tatălui Meu? 50 Ei n-au înţeles
ceea ce le-a zis El.
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
51 Apoi S-a coborât împreună cu ei, a venit în Nazaret
şi le era supus.
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
51 Mama Lui păstra toate aceste lucruri în inima ei.
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
52 Isus creştea în înţelepciune, în statură şi Îi era tot
mai plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor.
“Bucură-te, Marie”
Luca 2
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.

15

Eu ofertă însămi drept victimă Holocaustului Iubirii milostive a
Bunul ui Dumnezeu.
O, Dumnezeul meu! Cel mai binecuvântat Treime, vreau să te iubesc și să
te fac să iubești, să lucrez pentru slăvirea Sfintei Biserici, salvând sufletele
pe pământ și eliberând pe cei care suferă în purgaotriu. Îmi doresc
împlinesc perfect ți voința și să ating gradul de glorie pe care mi l-ai
pregătit în împărăția ta. Într-un cuvânt, vreau să fiu sfânt. Dar simt
neputința mea și te rog, Doamne, să fii tu Sfinția Mea.
Din moment ce M-ai iubit până la punctul de a-mi oferi singurul tău Fiu
ca Mântuitorul și Sotul mea, comorile infinite ale meritelor sale sunt ale
mele. Le ți ofer cu bucurie, implorându-te să nu mă privești decât prin fața
Isus și inima lui arzând de dragoste. De asemenea, vă ofer toate meritele
sfinților, celor din cer și ale celor de pe pământ, actele lor de dragoste și
cele ale sfinților îngeri. În sfârșit, Fericită Treime binecuvântată ! îți ofer
dragostea și meritele Sfintei Fecioare, iubita mea mamă. Îi încredințez
oferta mea, rugându-i să vi-o prezinte.
Său divin Fiul , iubitul meu soț, ne-a spus în zilele vieții sale muritoare:
„Orice ai cere Tatălui în numele meu, el ți-l va da! » , Prin urmare, sunt
sigur că îmi veți acorda dorințele; O știu, Doamne! mai mult vrei să ne
dai, mai mult atât crești dorințele în noi. Simt dorințe incomensurabile în
inima mea și cu încredere te imploră să veniți să puneți stăpânire pe
sufletul meu. Ah! Nu pot primi sfânta comuniune cât de des mi-aș dori,
dar, Doamne, nu ești atotputernic? ... Stai în mine ca în tabernacolul, nu te
îndepărta niciodată de micul tău ostia...
Aș dori să vă consolez pentru ingratitudinea celor răi, și te implor să-mi
îndepărtezi libertatea pentru a te nemulțumi. Dacă uneori, din cauza
slăbiciunii mea, cad, face privirea ta divină să mă curățeze imediat,
consumând toate imperfecțiunile mele, precum focul care transformă totul
în sine ...
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Îți mulțumesc, Dumnezeule! pentru toate harurile pe care mi le-ai acordat,
în special harul de a mă face să trec prin creuzetul suferinței. Cu bucurie
te voi privi în ultima zi, purtând sceptrul crucii. De vreme ce te-ai onorat
să-mi dai o participatie în această Cruce foarte prețioasă, sper să te
semene cu tine în cer și să văd stigmatele sacre ale pasiunii tale strălucind
pe trupul meu glorificat.
După exilul pământesc, sper bucura-te cu tine în patrie, dar nu vreau să
acumulez niciun merit pentru rai. Vreau să lucrez pentru singura ta Iubire,
cu unicul scop de a te face fericit, consolează Inima Ta Sacră, și a salva
sufletele cine te vor iubi veșnic.
În seara acestei vieți, mă voi prezenta în fața Ție cu mâinile goale, pentru
că nu vă rog, Doamne, să numărați lucrările mele. Toată dreptatea noastră
este pătată pentru tine. Aș dori, așadar, fii îmbrăcat în propria Ta Justiție
și primesc de la Iubirea Ta la posesia veșnică a tu însuţi. Nu vreau un alt
tron sau o coroană decât Tine, O iubire mea! ... În ochii tăi, timpul nu este
nimic și o singură zi este ca o mie de ani. Prin urmare, poți să mă
pregătești într-o clipă să apară în fața ta ...
Pentru a trăi într-un act al Iubirii desăvârșite, mă ofer ca victima al Iubirii
tale milostive. Implorându-te să mă arderi de tot neîncetat permițând
valurilor de infinite tandrețe, cuprins în tine, de se revarsă în sufletul meu,
și că Astfel pot a deveni un Mucenic al Iubirii Tale, Dumnezeule mea! ...
Fie ca acest martiriu, după ce m-a pregătit să apară înaintea voastră, îmi dă
în sfârșit moartea, și ca în fără întârziere sufletul meu să zboarela la
îmbrățișarea veșnică a Iubirii tale milostive. Vreau, iubire, cu fiecare
bătaie a inimii să reînnoiesc această consacrare pentru tine de nenumărate
ori până, când umbrele se estompează și îți pot să-mi afirm tu iubirea întro eternă față în față.
Marie, Francoise, Thérèse a Copilului Isus și a Sfintei Fețe Carm. ind.
Sărbătoarea S.S.Trindadei, 9 iunie a anului de grație 1895
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1. Botezul lui Isus
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
2 în timpul marilor preoţi Ana şi Caiafa, Cuvântul lui Dumnezeu a venit la
Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. 3 Ioan s-a dus în întreaga vecinătate a
Iordanului şi a început să predice botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor,
2 El spunea: „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!“
“Bucură-te, Marie”
Luca 3 Matei 3
5 Cei din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toată regiunea Iordanului au
început să vină la el 6 şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în
râul Iordan.
“Bucură-te, Marie”
Matei 3
7 Atunci Ioan le-a spus mulţimilor care veneau să fie botezate de el: – Pui
de vipere, cine v-a arătat cum să fugiţi de pedeapsa care vine?! 8 Faceţi
roade vrednice de pocăinţa voastră! Să nu începeţi să ziceţi în voi înşivă:
„Îl avem ca tată pe Avraam!“, căci vă spun că Dumnezeu poate să ridice
urmaşi ai lui Avraam chiar şi din pietrele acestea!
“Bucură-te, Marie”
Luca 3
7 Ioan vestea şi zicea: „După mine vine Cel Ce este mai puternic decât
mine, Căruia eu nu sunt vrednic să mă aplec să-I dezleg cureaua
sandalelor! 8 Eu v-am botezat cu apă, 11 El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi
cu foc.
“Bucură-te, Marie”
Marcu 1 Matei 3
29 În ziua următoare, Ioan L-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată
Mielul lui Dumnezeu, Care îndepărtează păcatul lumii! 30 El este Cel
despre Care spuneam: «După mine vine un om Care este înaintea mea,
pentru că era înainte de mine. 31 Nici eu nu-L cunoşteam, dar tocmai
pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca El să fie făcut cunoscut
Israelului.»“
“Bucură-te, Marie”
Ioan 1
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13 Atunci Isus a venit din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de
el. 14 Însă Ioan încerca să-L oprească spunând: – Eu am nevoie să fiu
botezat de Tine, şi Tu vii la mine? 15 Isus i-a răspuns:– Lasă să fie aşa
acum, căci se cuvine să împlinim tot ce este drept. Atunci Ioan a
încuviinţat.
“Bucură-te, Marie”
Matei 3
16 Imediat după ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi iată că cerurile
(Îi) erau deschise şi L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un
porumbel şi venind peste El. 17 Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea:
„Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!“
“Bucură-te, Marie”
Matei 3
32 Ioan a depus următoarea mărturie: „L-am văzut pe Duhul coborând
din cer ca un porumbel şi rămânând peste El. 33 Nici eu nu-L cunoşteam,
dar Cel Ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: «Cel peste Care vei vedea
Duhul coborând şi rămânând, Acela este Cel Care botează cu Duhul
Sfânt!»
“Bucură-te, Marie”
Ioan 1
34 Iar eu am văzut şi am depus mărturie că Acesta este Fiul lui
Dumnezeu.“ 6 Ioan avea îmbrăcămintea din păr de cămilă, iar în jurul
mijlocului avea un brâu de piele. El se hrănea cu lăcuste şi cu miere
sălbatică.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 1 Marcu 1
35 În ziua următoare, Ioan stătea iarăşi cu doi dintre ucenicii lui 36 şi,
văzându-L pe Isus trecând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!“ 37 Cei doi
ucenici ai lui au auzit ce a spus şi L-au urmat pe Isus. 38 Isus S-a întors şi,
văzând că aceştia Îl urmează, i-a întrebat: – Ce căutaţi? Ei I-au răspuns: –
Rabbi – care tradus, înseamnă „Învăţătorule“ – unde stai? 39 El le-a zis:–
Veniţi şi veţi vedea!
“Bucură-te, Marie”
Ioan 1
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.
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2. Prima minune a lui Isus
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
A treia zi a fost o nuntă în Cana Galileii. Mama lui Isus era acolo. 2 La
nuntă au fost invitaţi şi Isus cu ucenicii Săi. 3 Când s-a terminat vinul,
mama lui Isus I-a zis: – Nu mai au vin!
“Bucură-te, Marie”
Ioan 2
4 Isus i-a răspuns: – Femeie, ce am Eu de-a face cu tine? Nu mi-a sosit
încă ceasul! 5 Mama Lui le-a zis slujitorilor: „Faceţi orice vă va spune!“
“Bucură-te, Marie”
Ioan 2
6 Erau acolo şase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţire al iudeilor,
în fiecare încăpând două sau trei măsuri. 7 Isus le-a zis: „Umpleţi vasele
cu apă!“ Şi ei le-au umplut până sus. 8 El le-a mai zis: „Acum scoateţi din
ele şi duceţi-i mai-marelui ospăţului!“ Şi ei i-au dus.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 2
9 Mai-marele ospăţului a gustat apa care fusese făcută vin – el nu ştia de
unde este, însă slujitorii care scoseseră apa ştiau – l-a chemat pe mire şi i-a
zis: 10 „Orice om pune la masă mai întâi vinul cel bun, iar după ce
oaspeţii au băut mult, îl pune pe cel mai puţin bun. Tu însă ai ţinut vinul
cel bun până acum!" 11 Isus a făcut acest început al semnelor Lui în Cana
Galileii şi Şi-a arătat slava, iar ucenicii Lui au crezut în El.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 2
19 Prin urmare, Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu
poate face nimic de la Sine, ci doar ceea ce-L vede pe Tatăl făcând. Ceea
ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai. 20 Căci Tatăl Îl iubeşte pe Fiul şi-I
arată tot ce face El; şi Îi va arăta lucrări mai mari decât acestea, pentru ca
voi să vă minunaţi. 21 Într-adevăr, aşa cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă,
tot aşa şi Fiul dă viaţă oricui doreşte El!
“Bucură-te, Marie”
Ioan 5
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18 În timp ce Isus spunea aceste lucruri, a venit unul dintre
conducătorii sinagogii, I s-a închinat şi I-a zis: „Fiica mea tocmai a
murit, dar vino şi pune-Ţi mâna peste ea şi va trăi!“
“Bucură-te, Marie”
Matei 9
51 Când a ajuns la casă, n-a lăsat pe nimeni să intre împreună cu
El, în afară de Petru, de Ioan, de Iacov şi de tatăl şi mama
copilului. 52 Toţi plângeau şi o jeleau, însă Isus le-a zis: „Nu mai
plângeţi, pentru că ea n-a murit, ci doarme!“
“Bucură-te, Marie”
Luca 8
53 Ei însă râdeau de El, pentru că ştiau că fetiţa murise. 54 Isus,
(după ce i-a scos afară pe toţi,) a luat-o pe fetiţă de mână şi a
strigat: „Fetiţo, scoală-te!“ 55 Duhul ei s-a întors şi ea s-a ridicat
imediat. Isus le-a poruncit să-i dea să mănânce. 56 Părinţii ei au
rămas uimiţi. Isus le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a
întâmplat.
“Bucură-te, Marie”
Luca 8
2 Ioan a auzit în închisoare despre lucrările lui Cristos şi a trimis
cuvânt prin ucenicii săi, 3 ca să-L întrebe astfel: – Tu eşti Cel Care
urma să vină sau trebuie să aşteptăm pe altul?
“Bucură-te, Marie”
Matei 11
4 Isus le-a răspuns: – Duceţi-vă şi spuneţi-i lui Ioan ceea ce vedeţi
şi auziţi: 5 orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţiţi, surzii
aud, morţii sunt înviaţi, iar săracilor li se vesteşte Evanghelia. 6
Fericit este cel care nu se poticneşte în Mine!
“Bucură-te, Marie”
Matei 11
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.
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3. Vestirea Impărăţiei lui Dumnezeu
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”

12 Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. 17 De
atunci încolo, Isus a început să predice şi să zică: „Pocăiţi-vă, pentru că
Împărăţia Cerurilor este aproape!“ 23 Isus călătorea prin toată Galileea,
dând învăţătură în sinagogile lor, predicând Evanghelia Împărăţiei şi
vindecând orice boală şi orice neputinţă care erau în popor.
“Bucură-te, Marie”

Matei 4

42 Când se crăpa de ziuă, Isus a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu.
Mulţimile au început să-L caute şi au ajuns până la El. Ei încercau să-L
oprească, ca să nu plece de la ei, 43 însă El le-a zis: „Trebuie să predic şi
în alte cetăţi Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu, căci pentru aceasta am
fost trimis.“
“Bucură-te, Marie”

Luca 4

26 El a mai zis: „Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca şi cu un om care
aruncă sămânţă în pământ. 27 Fie că el doarme noaptea sau este treaz ziua,
sămânţa încolţeşte şi creşte fără să ştie el cum. 28 Pământul rodeşte de la
sine – mai întâi firul verde, apoi spicul, iar apoi întregul bob de grâu în
spic. 29 Când grâul este copt, pune imediat secera în el, pentru că a sosit
secerişul.“ 14 Semănătorul seamănă Cuvântul.
“Bucură-te, Marie”

Marcu 4

31 Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: „Împărăţia Cerurilor este ca
un bob de muştar, pe care l-a luat un om şi l-a semănat în ogorul său: 32 el
este într-adevăr cel mai mic dintre toate seminţele, dar, după ce a crescut,
este mai mare decât zarzavaturile şi devine un copac, aşa că păsările
cerului vin şi îşi fac cuibul între ramurile lui“.
“Bucură-te, Marie”

Matei 13

23 Isus le-a zis ucenicilor Săi: – Adevărat vă spun că cu greu va intra cel
bogat în Împărăţia Cerurilor! 24 Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. 31
Aşadar, să nu vă îngrijoraţi zicând: «Ce vom mânca?» sau «Ce vom bea?»
sau «Cu ce ne vom îmbrăca?», 32 căci toate aceste lucruri neamurile le
caută! Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi nevoie de toate acestea. 33
Căutaţi mai întâi Împărăţia (lui Dumnezeu) şi dreptatea Lui, şi toate aceste
lucruri vi se vor da pe deasupra.
“Bucură-te, Marie”

Matei 19 Matei 6
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20 Căci vă spun că, dacă dreptatea voastră nu o întrece pe cea a
cărturarilor şi a fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia
Cerurilor. 21 Căci dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele, curviile,
furturile, crimele, 22 adulterele, lăcomia, răutatea, înşelăciunea,
depravarea, ochiul rău, blasfemia, mândria şi prostia! 23 Toate aceste rele
ies dinăuntru şi ele îl spurcă pe om!“
“Bucură-te, Marie”
Matei 5 Marcu 7
41 Daţi deci milostenie din lucrurile dinăuntru, şi atunci toate vor fi curate
pentru voi! 25 Când au auzit lucrul acesta, ucenicii au rămas foarte uimiţi
şi s-au întrebat: „Atunci cine poate fi mântuit?“ 26 Isus i-a privit ţintă şi
le-a zis: – Lucrul acesta este imposibil pentru oameni, dar pentru
Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile.
“Bucură-te, Marie”
Luca 11 Matei 19
13 „Milă doresc, nu jertfă!“ 28 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă! 29 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi
învăţaţi de la Mine, pentru că Eu sunt blând şi cu inima smerită, şi astfel
veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre! 30 Căci jugul Meu este bun, iar
povara Mea este uşoară.“
“Bucură-te, Marie”
Matei 9 Matei 11
46 De ce-Mi ziceţi: «Doamne, Doamne!» şi nu faceţi ce spun Eu? 13
Aşadar, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri,
cu cât mai mult Tatăl Care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L
cer! 48 Fiţi deci desăvârşiţi, aşa cum şi Tatăl vostru cel ceresc este
desăvârşit!
“Bucură-te, Marie”
Luca 6 Luca 11 Matei 5
66 Din această cauză mulţi dintre ucenicii Lui s-au întors şi nu mai
umblau cu El. 67 Atunci Isus le-a zis celor doisprezece: – Nu vreţi să
plecaţi şi voi? 68 Simon Petru I-a răspuns: – Doamne, la cine să ne
ducem?! Tu ai cuvintele vieţii veşnice,
“Bucură-te, Marie”
Ioan 6
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.
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4. Schimbarea la faţă a lui Isus
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
20 Fiind întrebat de către farisei când va veni Împărăţia lui Dumnezeu,
Isus le-a răspuns: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel încât să fie
observată 21 şi nici nu se va zice: «Iat-o aici!» sau «Iat-o acolo!», pentru
că Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul vostru!“ 20 Căci unde sunt
adunaţi doi sau trei în Numele Meu, acolo, în mijlocul lor, sunt şi Eu!
“Bucură-te, Marie”

Luca 17 Matei 18

13 Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi i-a întrebat pe ucenicii Săi: –
Cine zic oamenii că este Fiul Omului? 14 Ei au răspuns: – Unii zic că este
Ioan Botezătorul, alţii zic că este Ilie, iar alţii zic că este Ieremia sau unul
dintre profeţi. 15 – Dar voi cine ziceţi că sunt Eu? i-a mai întrebat El.
“Bucură-te, Marie”

Matei 16

16 Simon Petru a răspuns: – Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului celui
Viu! 17 Isus i-a zis: – Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu
carnea şi sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu, Care este în
ceruri. 18 Iar Eu îţi spun că tu eşti Petru şi pe această piatră Îmi voi zidi
Biserica, iar porţile Locuinţei Morţilor n-o vor birui. 19 Îţi voi da cheile
Împărăţiei Cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri,
“Bucură-te, Marie”

Matei 16

20 Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este
Cristosul. 21 De atunci încolo, Isus a început să le spună ucenicilor că El
trebuie să meargă la Ierusalim şi să sufere mult din partea bătrânilor, din
partea conducătorilor preoţilor şi din partea cărturarilor, să fie omorât, iar
a treia zi să fie înviat. 22 Petru L-a luat atunci deoparte şi a început să-L
mustre: – Ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu cumva să Ţi se întâmple
aşa ceva!
“Bucură-te, Marie”

Matei 16

23 Dar Isus S-a întors şi i-a zis lui Petru: – Înapoia Mea, Satan! Tu eşti o
piatră de poticnire pentru Mine, căci tu nu te gândeşti la lucrurile lui
Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor! 24 Atunci Isus le-a zis ucenicilor
Săi: – Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia
crucea şi să Mă urmeze! 25 Căci oricine vrea să-şi salveze viaţa o va
pierde, dar cel ce-şi pierde viaţa pentru Mine o va găsi.
“Bucură-te, Marie”

Matei 16

26

27 Adevărat vă spun că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta
moartea înainte de a vedea Împărăţia lui Dumnezeu. 28 Cam la opt zile
după cuvintele acestea, Isus i-a luat cu Sine pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi
au urcat pe munte ca să se roage.
“Bucură-te, Marie”
Luca 9
29 În timp ce se ruga, I s-a schimbat înfăţişarea feţei, iar hainele Lui au
devenit strălucitor de albe. 30 Şi iată că doi bărbaţi stăteau de vorbă cu El
– erau Moise şi Ilie, 31 care se arătaseră în slavă. Ei vorbeau despre
exodul Lui, pe care urma să-l ducă la îndeplinire în Ierusalim.
“Bucură-te, Marie”
Luca 9
32 Petru şi cei ce erau cu el erau îngreunaţi de somn, dar când s-au trezit
bine au văzut slava Lui şi pe cei doi bărbaţi care stăteau împreună cu El. 5
Petru I-a zis lui Isus: „Rabbi, este bine să fim aici! Să facem trei corturi:
unul pentru Tine, unul pentru Moise şi unul pentru Ilie!“ 6 Nu ştia ce să
zică, căci erau îngroziţi.
“Bucură-te, Marie”
Luca 9 Marcu 9
7 Un nor a venit şi i-a acoperit, iar din nor s-a auzit un glas care zicea:
„Acesta este Fiul Meu preaiubit! De El să ascultaţi!“8 Ei s-au uitat
deodată în jur, dar n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Isus singur cu ei.
“Bucură-te, Marie”
Marcu 9
9 În timp ce coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu povestească
nimănui ceea ce au văzut, până când nu va învia Fiul Omului dintre cei
morţi. 31 pentru că îi învăţa pe ucenici şi le zicea: „Fiul Omului urmează
să fie trădat în mâinile oamenilor. Ei Îl vor omorî, dar la trei zile după ce-L
vor fi omorât, va învia.“ 32 Ei însă n-au priceput aceste vorbe şi se temeau
să-L întrebe.
“Bucură-te, Marie”
Marcu 9
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.
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5. Instituirea Sfintei Euharistii
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
19 Ucenicii au făcut aşa cum le poruncise Isus şi au pregătit Paştele. 20
Când s-a înserat, Isus S-a aşezat la masă împreună cu cei doisprezece. 4 Sa ridicat de la masă, Şi-a pus deoparte hainele, a luat un ştergar şi S-a
încins cu el. 5 Apoi a turnat apă într-un lighean şi a început să spele
picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.
“Bucură-te, Marie”
Mat 26 Ioan 13
6 Când a ajuns la Simon Petru, acesta I-a zis: – Doamne, Tu să-mi speli
picioarele?! 8 Petru I-a zis: – Niciodată nu-mi vei spăla picioarele! Isus ia răspuns: – Dacă nu te spăl, nu vei avea parte cu Mine! 9 Simon Petru I-a
zis: – Doamne, nu doar picioarele, ci şi mâinile şi capul! 10 Isus i-a zis: –
Cel ce s-a îmbăiat nu are nevoie să se spele decât pe picioare, apoi este
curat în întregime. Şi voi sunteţi curaţi, dar nu toţi. 3 Acum, voi sunteţi
curaţi, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 13 Ioan 15
12 După ce le-a spălat picioarele, Şi-a luat haina şi S-a aşezat să mănânce
din nou. El le-a zis: „Înţelegeţi ce v-am făcut? 13 Voi Mă numiţi
«Învăţătorul» şi «Domnul» şi bine ziceţi, pentru că sunt. 14 Deci dacă Eu
– Domnul şi Învăţătorul – v-am spălat picioarele, atunci şi voi sunteţi
datori să vă spălaţi picioarele unii altora. 15 Căci Eu v-am dat un exemplu,
ca să faceţi şi voi aşa cum v-am făcut Eu vouă.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 13
34 Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii! Aşa cum v-am iubit
Eu, tot aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. 35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi
că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 13
12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit
Eu! 13 Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta, şi anume să-şi
dea viaţa pentru prietenii lui. 14 Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă
poruncesc Eu. 15 Nu vă mai numesc sclavi, pentru că sclavul nu ştie ce
face stăpânul lui, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot
ceea ce am auzit de la Tatăl Meu.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 15
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27 Acum, sufletul Meu este tulburat. Şi ce-ar trebui să spun? «Tată,
salvează-Mă din ceasul acesta!»? Dar tocmai de aceea am venit până în
ceasul acesta! 28 Tată, proslăveşte-Ţi Numele!“ Atunci a venit din cer un
glas care a zis: „L-am proslăvit şi-l voi proslăvi din nou!“
“Bucură-te, Marie”
Ioan 12
26 În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine şi, după ce a rostit
binecuvântarea, a frânt-o şi le-a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi!
Acesta este trupul Meu“.
“Bucură-te, Marie”
Matei 26
27 Apoi a luat un pahar şi, după ce a adus mulţumiri, l-a dat ucenicilor,
zicând: „Beţi toţi din el, 28 căci acesta este sângele Meu, sângele
legământului, care este vărsat pentru mulţi spre iertarea păcatelor.
“Bucură-te, Marie”
Matei 26
29 Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei până
în ziua aceea, când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu“. „ 19 să
faceţi lucrul acesta în amintirea Mea!“
“Bucură-te, Marie”
Matei 16 Luca 22
21 După ce a spus aceste lucruri, Isus a fost tulburat în duhul Său şi a
mărturisit zicând:– Adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi Mă va
trăda. 22 Ucenicii se uitau unii la alţii, fiind nedumeriţi despre cine
vorbeşte. 26 Isus i-a răspuns:– Este acela căruia îi voi înmuia bucăţica de
pâine şi i-o voi da. A înmuiat o bucăţică de pâine şi i-a dat-o lui Iuda, fiul
lui Simon Iscarioteanul. 30 După ce a luat bucăţica de pâine, Iuda a ieşit
afară imediat. Era noapte.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 13

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.
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Saint Claude de LA COLOMBIERE (1641-1682)

Isus, singurul prieten
Isus! Tu ești adevăratul meu prieten, singurul meu prieten. Tu sprijini
mă la toate suferințele mele, le iei asupra ta. Știi secretul transformării
lor în bine pentru mine. Mă asculți cu amabilitate când îți povestesc
despre necazurile mele și tu reuși întotdeauna să le înmoaie.
Te găsesc mereu și pretutindeni, nu pleci niciodată și, dacă trebuie sămi schimb casa, te găsesc oriunde merg. Nu te plictisești niciodată
când mă asculți; Nu te vei obosi niciodată să-mi faci bine. Sunt sigur
că, dacă te iubesc, voi fi iubit. Bunurile mele nu sunt nimic pentru
Tine, și acordându-mi darurile voastre, averea ta nu scade.
Oricât de patetic aș fi, o ființă care este mai nobilă, mai frumoasă sau
mai sfântă, nu va putea să vă retragă prietenia de la mine, și moartea
care ne smulge de la toți ceilalți prieteni mă va uni cu tine. Toate
nenorocirile de vârstă sau avere nu te pot separar de mine; dimpotrivă,
voi bucura de prezența voastră pe deplin și vei fi mai aproape mie
când totul îmi este cel mai contrar.
tu îmi îndurezi defectele cu răbdare extremă. Infidelitățile și
ingratitudinea mea, chiar dacă te ele jignesc, nu te împiedică să fii
dispus să-mi acordi întotdeauna harul și iubirea ta, dacă le doresc. O,
Isuse, dă-mi voie să o doresc, ca să fiu al tău, acum și întotdeauna.

Act de încredere în Dumnezeu
Dumnezeule meu, sunt atât de convins că Vă veghezi asupra celor
care speră în Tine și că nimic nu poate lipsi atunci când așteaptăm la
toate lucrurile de la Tine, încât am hotărât să trăiesc în viitor fără nicio
îngrijorare și aruncă toate grijile mele asupra ta.
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Oamenii mă pot dezbrăca de toate bunurile și chiar de onoarea mea;
bolile mă pot priva de puterea și mijloacele de a vă sluji; îți pot pierde
harul prin păcat, dar nu îmi voi pierde nădejdea. O voi păstra până în
ultimul moment al vieții mele și toate eforturile demonilor iadului de
a-l lua de la mine vor fi inutile.
Anumite aștepte fericirea de la averea sau talentele lor; ei încred în
inocența vieții lor, sau de rigoarea penitențuri lor, sau de numărul
faptelor lor bune sau de fervoarea rugăciunilor lor. Cât despre mine,
Doamne, în încrederea mea stă toată speranța mea. Aceasta încredere
niciodată nu a înșelat pe nimeni. Niciunul dintre cei care au sperat pe
Domnul nu a fost frustrat în încrederea asta. Prin urmare, sunt asigurat
de fericirea mea eternă, pentru că sper cu fermitate și toată speranța
mea este în Tine, Dumnezeule meu! “Este în Tine, Doamne, că eu au
sperat; nu permiteți, Doamne, că eu fiu pentru confuz pentru totdeauna
”(Ps. XXX, 1).
Știu, Știu prea bine că sunt fragilă și schimbător, cunosc puterea ispitei
împotriva celei mai puternice virtuți. Am văzut cădeau din cer stelele
și a prăbui coloanele firmamentului, dar nimic din toate acestea nu mă
poate îngrozi. Atâta timp cât voi păstra această încredere fermă în
Tine, mă voi proteja de toate calamitățile; și sunt sigur că încredere
mea va dura, căci mă bazez pe Tine a oferi mie această speranță.
În sfârșit, Dumnezeule mie, sunt intim convins că pot avea încredere
în Tine pe deplin și că eu voi primi întotdeauna mult mai mult decât
ceea ce mă așteptam. Astfel, sper că Mă vei sprijini în cele mai
violente ispite, și că vei face ca slăbiciunea mea să triumfe asupra
celor mai formidabili dușmani ai mei; Sper că Mă vei iubi pentru
totdeauna și că Te voi iubi și pe tine, neîncetat. Și pentru a-mi purta
nădejdea în măsura în care poate merge ,vă te sper Tine însuți de tine,
Creatorul meu, și pentru timp și pentru eternitate; și Sper că vrei vrea
la fel.
Așa să fie!
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1. Agonia lui Isus în grădina Getsemani
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
36 Atunci Isus a venit cu ei într-un loc numit Ghetsimani şi le-a zis
ucenicilor: „Staţi jos aici în timp ce Eu Mă voi duce acolo să mă
rog!“ 37 I-a luat cu El pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedei şi a
început să se întristeze şi să se mâhnească. 38 Atunci le-a zis:
„Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneţi aici
şi vegheaţi împreună cu Mine!“
“Bucură-te, Marie”
Matei 26
35 S-a depărtat puţin, a căzut cu faţa la pământ şi s-a rugat ca, dacă
este posibil, să treacă de la El ceasul acela. 36 El zicea: „Abba,
Tată, la Tine toate lucrurile sunt posibile! Îndepărtează de la Mine
paharul acesta! Totuşi, nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu!“
“Bucură-te, Marie”
Marcu 14
37 Apoi a venit la ucenici, dar i-a găsit dormind. El i-a zis lui
Petru: „Simone, dormi?! N-ai putut veghea nici măcar o oră?
38 Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită! Duhul întradevăr este doritor, dar carnea este neputincioasă.“
“Bucură-te, Marie”
Marcu 14
42 S-a îndepărtat a doua oară şi s-a rugat din nou, zicând: „Tată,
dacă nu se poate să fie îndepărtat acest pahar de la Mine fără să-l
beau, facă-se voia Ta!“ 40 A venit iarăşi la ucenici şi i-a găsit
dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. Ei nu ştiau ce
să-I răspundă.
“Bucură-te, Marie”
Matei 26 Marcu 14
41 Apoi S-a retras de lângă ei, cam la o distanţă de o aruncătură de
piatră, s-a pus pe genunchi şi s-a rugat 42 zicând: „Tată, dacă vrei,
îndepărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi facă-se nu voia
Mea, ci a Ta!“
“Bucură-te, Marie”
Luca 22

34

43 (Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească. 44 Fiind în
agonie, El se ruga cu şi mai multă ardoare, iar sudoarea Lui devenise
ca nişte picături de sânge care cădeau pe pământ.)
“Bucură-te, Marie”
Luca 22
41 Când a venit a treia oară, le-a zis: „Încă mai dormiţi şi vă odihniţi?
Destul! A sosit ceasul! Iată că Fiul Omului este trădat în mâinile
păcătoşilor. 42 Sculaţi-vă! Să mergem! Iată că se apropie cel ce Mă
trădează!“
“Bucură-te, Marie”
Marcu 14
47 În timp ce El încă vorbea, iată că au venit o mulţime de oameni, iar
cel numit Iuda, unul din cei doisprezece, mergea înaintea lor. El s-a
apropiat de Isus ca să-L sărute, 48 dar Isus i-a zis: „Iuda, cu un sărut Îl
trădezi tu pe Fiul Omului?“
“Bucură-te, Marie”
Luca 22
50 Atunci ei s-au apropiat, au pus mâna pe Isus şi L-au arestat. 51 Şi
iată că unul dintre cei ce erau cu Isus a întins mâna, şi-a scos sabia şi
l-a lovit pe sclavul marelui preot, tăindu-i o ureche. 52 Însă Isus i-a
zis: „Pune-ţi sabia la loc, căci toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri!
“Bucură-te, Marie”
Matei 26
52 Apoi Isus le-a zis conducătorilor preoţilor, comandanţilor gărzii
Templului şi bătrânilor, care veniseră împotriva Lui: „Aţi ieşit cu săbii
şi ciomege, ca după un tâlhar? 53 Când eram cu voi în fiecare zi în
Templu, n-aţi pus mâna pe Mine! Însă acesta este ceasul vostru şi
autoritatea întunericului!“ 56 Însă toate acestea s-au întâmplat ca să se
împlinească scrierile profeţilor“. Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au
fugit.
“Bucură-te, Marie”
Luca 22 Matei 26
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.
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2. Biciuirea lui Isus
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
53 Pe Isus L-au dus la marele preot, iar acolo s-au adunat toţi conducătorii
preoţilor, bătrânii şi cărturarii. 54 Petru L-a urmat de la distanţă până în
curtea marelui preot. S-a aşezat împreună cu gărzile şi se încălzea la foc.
55 Conducătorii preoţilor şi întregul Sinedriu[m] căutau vreo mărturie
împotriva lui Isus, ca să-L condamne la moarte, dar n-au găsit,
“Bucură-te, Marie”
Marcu 14
63 Dar Isus tăcea. Marele preot i-a zis: – Te pun sub jurământ în faţa
Dumnezeului celui Viu să ne spui dacă Tu eşti Cristosul, Fiul lui
Dumnezeu! 64 Isus i-a răspuns: – Este aşa cum spui. Dar vă spun că, de
acum încolo, Îl veţi vedea pe Fiul Omului şezând la dreapta Puteri şi
venind pe norii cerului!
“Bucură-te, Marie”
Matei 26
65 Atunci marele preot şi-a sfâşiat hainele şi a zis:– A blasfemiat! Ce
nevoie mai avem de martori?! Iată, acum aţi auzit blasfemia! 66 Ce părere
aveţi? Ei au răspuns: – Este vinovat şi vrednic de moarte!
“Bucură-te, Marie”
Matei 26
67 Atunci L-au scuipat în faţă şi L-au lovit. 64 Ei L-au legat la ochi şi-L
întrebau zicând: „Profeţeşte, cine este cel ce Te-a lovit?“ 65 Şi rosteau
multe alte blasfemii împotriva Lui.
“Bucură-te, Marie”
Matei 26 Luca 22
73 cei ce stăteau acolo au venit şi i-au zis lui Petru:– Cu siguranţă şi tu eşti
unul dintre ei, căci te dă de gol accentul! 74 Atunci el a început să se
blesteme şi să jure, zicând:– Nu-L cunosc pe Acest Om! Şi imediat a
cântat cocoşul. 75 Atunci Petru şi-a adus aminte cuvântul pe care i-l
spusese Isus: „Înainte de cântatul cocoşului, te vei lepăda de Mine de trei
ori!“ Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar.
“Bucură-te, Marie”
Matei 26

36

Când s-a făcut dimineaţă, 2 L-au legat, L-au dus şi L-au dat pe mâna lui
Pilat, guvernatorul. 29 Aşadar, Pilat a ieşit afară la ei şi le-a zis: – Ce
acuzaţie aduceţi împotriva Acestui Om? 30 Ei i-au răspuns: – Dacă n-ar fi
fost un răufăcător, nu L-am fi dat pe mâna ta!
“Bucură-te, Marie”
Matei 27 Ioan 18
2 Ei au început să-L acuze zicând: „Pe Acesta L-am găsit pervertindu-ne
neamul, interzicând a se da tribut Cezarului şi zicând despre Sine că este
Cristos, un Împărat!“ 31 Atunci Pilat le-a zis:– Luaţi-L voi şi judecaţi-L
potrivit cu Legea voastră! Iudeii i-au răspuns: – Nouă nu ne este permis să
omorâm pe nimeni!
“Bucură-te, Marie”
Luca 23 Ioan 18
33 Atunci Pilat a intrat din nou în pretoriu, L-a chemat pe Isus şi L-a
întrebat:– Eşti Tu Împăratul iudeilor? 36 Isus i-a zis: – Împărăţia Mea nu
este din lumea aceasta. Dacă Împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta,
slujitorii Mei s-ar lupta ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor; dar Împărăţia
Mea nu este de aici.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 18
37 Pilat L-a întrebat:– Deci un Împărat tot eşti. Isus i-a răspuns:– Este aşa
cum ai spus: sunt Împărat! Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru
aceasta am venit în lume, ca să depun mărturie despre adevăr. Oricine este
din adevăr ascultă de glasul Meu.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 18
38 Pilat L-a întrebat:– Ce este adevărul? Şi, spunând aceasta, a ieşit din
nou la iudei şi le-a zis: – Eu nu găsesc nici o vină în El! 39 Dar este în
obiceiul vostru ca de Paşte să vă eliberez un deţinut; vreţi deci să vi-L
eliberez pe „Împăratul iudeilor“? 40 Ei au strigat din nou: – Nu pe El, ci
pe Baraba! Baraba era un răsculat.1 Atunci Pilat L-a luat pe Isus şi a pus
să-L biciuiască.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 18 Ioan 19
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.
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3. Încoronarea lui Isus cu spini
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
4 Pilat le-a zis conducătorilor preoţilor şi mulţimilor: – Eu nu
găsesc nimic vinovat în Omul Acesta! 5 Dar ei au insistat şi au zis:
– Întărâtă poporul, dând învăţătură prin toată Iudeea, din Galileea,
de unde a început, şi până aici! 6 Când a auzit acest lucru, Pilat a
întrebat dacă Omul este galileean 7 şi, aflând că este sub
autoritatea lui Irod, L-a trimis la Irod,
“Bucură-te, Marie”
Luca 23
8 Irod s-a bucurat foarte mult când L-a văzut pe Isus, pentru că de
multă vreme dorea să-L vadă, din pricina a ceea ce auzise despre
El, şi spera să-L vadă înfăptuind vreun semn. 9 I-a pus multe
întrebări, dar Isus nu i-a răspuns nimic.
“Bucură-te, Marie”
Luca 23
10 Conducătorii preoţilor şi cărturarii stăteau acolo, acuzându-L cu
vehemenţă. 11 Irod împreună cu soldaţii lui L-au tratat cu dispreţ
şi, după ce şi-au bătut joc de El, L-au îmbrăcat într-o haină
strălucitoare şi L-au trimis înapoi la Pilat. 12 În ziua aceea, Irod şi
Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci înainte fuseseră în
duşmănie unul faţă de celălalt.
“Bucură-te, Marie”
Luca 23
27 Atunci soldaţii guvernatorului L-au adus pe Isus în pretoriu şi
au adunat în jurul Lui toată cohorta. 28 L-au dezbrăcat şi au pus pe
El o mantie stacojie, 29 au împletit o coroană de spini, I-au aşezato pe cap, I-au pus o trestie în mâna dreaptă
“Bucură-te, Marie”
Matei 27
şi apoi au îngenuncheat înaintea Lui şi şi-au bătut joc de El,
zicând: „Să trăiți, Împărate al iudeilor!“ 30 Ei Îl scuipau, Îi luau
trestia şi-L loveau peste cap.
“Bucură-te, Marie”
Matei 27
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4 Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis: – Iată, vi-L aduc afară, ca să
ştiţi că nu găsesc nici o vină în El!
“Bucură-te, Marie”
Ioan 19
5 Isus a ieşit deci afară, purtând cununa de spini şi mantia
purpurie. Pilat le-a zis:– Iată Omul!
“Bucură-te, Marie”
Ioan 19
6 Când L-au văzut, conducătorii preoţilor şi gărzile au strigat: –
Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Pilat le-a zis: – Luaţi-L voi şi
răstigniţi-L, pentru că eu nu găsesc nici o vină în El! 7 Iudeii i-au
răspuns:– Noi avem o Lege şi potrivit cu Legea aceasta El trebuie
să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 19
8 Când Pilat a auzit aceste cuvinte, s-a temut şi mai tare. 9 A intrat
din nou în pretoriu şi L-a întrebat pe Isus: – De unde eşti? Dar Isus
nu i-a dat nici un răspuns.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 19
10 Atunci Pilat I-a zis:– Nu vorbeşti cu mine? Nu ştii că am
autoritate să Te eliberez şi am autoritate să Te răstignesc? 11 Isus ia răspuns:– N-ai avea nici o autoritate asupra Mea dacă nu ţi-ar fi
fost dată de sus. De aceea cel ce Mă dă pe mâna ta are un mai mare
păcat.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 19

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.
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4. Isus își duce Crucea
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
14 Pilat le-a zis iudeilor:– Iată-L pe Împăratul vostru! 15 Ei au
strigat: – Ia-L, ia-L, răstigneşte-L! Pilat i-a întrebat:– Să-L
răstignesc pe Împăratul vostru? Conducătorii preoţilor au
răspuns:– Noi n-avem alt împărat decât pe Cezar!
“Bucură-te, Marie”
Ioan 19
24 Când a văzut Pilat că nu ajunge nicăieri, ci că mai degrabă
se face zarvă, a luat apă şi s-a spălat pe mâini înaintea mulţimii,
spunând:– Eu sunt nevinovat de sângele Acestui Om! Treaba
voastră! 25 Tot poporul i-a răspuns:– Sângele Lui să fie peste
noi şi peste copiii noştri! 26 Atunci li l-a eliberat pe Baraba, iar
pe Isus, după ce a pus să-L biciuiască, L-a dat să fie răstignit.
“Bucură-te, Marie”
Matei 27
16 L-au luat deci pe Isus, 17 iar El, ducându-Şi crucea 26 În
timp ce-L duceau de-acolo, l-au apucat pe Simon, un om din
Cirena, care venea de la câmp, şi i-au pus crucea în spinare ca
s-o ducă după Isus.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 19 Luca 23
27 Pe Isus Îl urma o mare mulţime de oameni, printre care şi
nişte femei care se băteau în piept şi-L jeleau. 28 Dar Isus S-a
întors către ele şi le-a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă
plângeţi pe Mine,
“Bucură-te, Marie”
Luca 23
ci plângeţi-vă pe voi şi pe copiii voştri! 29 Căci iată, vin zile în
care se va spune: «Ferice de cele sterpe, de pântecele care n-au
născut şi de sânii care n-au alăptat!»
“Bucură-te, Marie”
Luca 23
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Atunci vor începe să zică munţilor: «Cădeţi peste noi!» şi
dealurilor: «Acoperiţi-ne!»31 Căci dacă i se fac aceste lucruri
copacului verde, ce se va întâmpla cu cel uscat?!“
“Bucură-te, Marie”
Luca 23
22 L-au adus la locul numit Golgota, care tradus înseamnă
„Locul Craniului“. 32 Au fost aduşi şi doi răufăcători ca să fie
executaţi împreună cu El.
“Bucură-te, Marie”
Marcu 15 Luca 23
19 Pilat a scris o însemnare şi a pus-o pe cruce. Pe ea era scris:
„Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor“.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 19
20 Mulţi dintre iudei au citit această inscripţie, pentru că locul
unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate; era scrisă în
aramaică, latină şi greacă.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 19
21 Atunci conducătorii preoţilor iudeilor i-au zis lui Pilat:– Nu
scrie: „Împăratul iudeilor“, ci: „El a zis: «Eu sunt Împăratul
iudeilor!»“ 22 Pilat le-a răspuns:– Ce-am scris, am scris!
“Bucură-te, Marie”
Ioan 19

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.
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5. Moartea lui Isus pe Cruce
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
23 I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat. 24 După ce
L-au răstignit, şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi pentru
ele, ca să ştie cine ce să ia. 25 Era ceasul al treilea când L-au răstignit. 18
L-au răstignit acolo şi cu El au răstignit alţi doi, unul într-o parte şi unul în
cealaltă parte, cu Isus la mijloc. 34 (Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu
ce fac!“)
“Bucură-te, Marie”
Marcu 15 Ioan 19 Luca 23
29 Cei ce treceau pe acolo Îl insultau, dădeau din cap şi ziceau: „Ha! Tu,
Cel Care dărâmi Templul şi-l reconstruieşti în trei zile, 30 salvează-Te pe
Tine Însuţi şi dă-Te jos de pe cruce!“ 31 Tot aşa Îl batjocoreau între ei şi
conducătorii preoţilor împreună cu cărturarii, zicând: „Pe alţii i-a salvat,
dar pe Sine Însuşi nu Se poate salva! 32 Cei care erau răstigniţi împreună
cu El Îl batjocoreau şi ei.
“Bucură-te, Marie”
Marcu 15
39 Unul dintre răufăcătorii care fuseseră răstigniţi Îl insulta zicând: „Nu
eşti Tu Cristosul? Salvează-Te pe Tine şi salvează-ne şi pe noi!“ 40
Celălalt însă l-a mustrat zicând: „Nu te temi de Dumnezeu, tu, care eşti
sub aceeaşi sentinţă?
“Bucură-te, Marie”
Luca 23
41 Pentru noi, într-adevăr, este drept, căci noi primim ceea ce merităm
pentru ce-am săvârşit, dar Acesta n-a săvârşit nimic rău!“ 42 Apoi a zis:–
Isuse, adu-Ţi aminte de mine când vii în Împărăţia Ta! 43 Isus i-a
răspuns:– Adevărat îţi spun, astăzi vei fi cu Mine în Rai!
“Bucură-te, Marie”
Luca 23
25 Lângă crucea lui Isus stăteau mama Lui, sora mamei Lui, Maria – soţia
lui Clopa – şi Maria Magdalena. 26 Când Isus a văzut-o pe mama Lui şi,
lângă ea, pe ucenicul pe care-l iubea, i-a zis mamei Sale: „Femeie, iată-l
pe fiul tău!“. 27 Apoi i-a zis ucenicului: „Iat-o pe mama ta!“ Şi din ceasul
acela ucenicul a luat-o acasă la el.
“Bucură-te, Marie”
Jean 19
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33 Când a venit ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste toată ţara până
la ceasul al nouălea. 34 Şi la ceasul al nouălea Isus a strigat cu glas tare:
„Eloi, Eloi, lema sabactani?“, care tradus înseamnă „Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?“
“Bucură-te, Marie”
Marcu 15
28 După aceea, Isus, Care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să se
împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete!“
“Bucură-te, Marie”
Jean 19
29 Acolo era pus un vas plin cu vin acru. Au pus într-o ramură de isop un
burete plin cu vin acru şi I l-au dus la gură. 30 Când a primit vinul, Isus a
zis: „S-a terminat!“. Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 19
45 iar draperia Templului a fost despicată la mijloc. 46 Isus a strigat cu
glas tare: „Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!“ Şi spunând
aceasta, Şi-a dat suflarea. 39 Când centurionul care se afla în faţa lui Isus a
văzut cum Şi-a dat suflarea, a zis: „Într-adevăr, Omul Acesta era Fiul lui
Dumnezeu!“
“Bucură-te, Marie”
Luca 23 Marcu 15
32 Soldaţii au venit deci şi i-au zdrobit picioarele primului, apoi şi ale
celuilalt care fusese răstignit împreună cu El. 33 Însă, când au venit la
Isus, au văzut că deja murise şi nu I-au mai zdrobit picioarele, 34 ci unul
dintre soldaţi I-a străpuns coasta cu suliţa; şi imediat a ieşit sânge şi apă.
35 Cel ce a văzut lucrul acesta a depus mărturie şi mărturia lui este
adevărată. Şi el ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 19

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.
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Iisuse: Fiule, am coborât din cer pentru mântuirea ta; și mi-am luat asupra
mea mizeriile tale, nu din necesitate, ci din iubire, pentru ca tu să înveți
prin exemplul meu răbdare și pentru a te învăța să suporti relele acestei
vieți fără a murmura. Pentru că din momentul nașterii mele până la
moartea Mea pe cruce, suferința nu M-a părăsit. Am suferit o mare lipsă
de bunuri temporale. Am auzit deseori multe plângeri împotriva mea; Am
suferit insulte și ultrajuri că am îndura cu bunătate; Pentru beneficiile mei,
am primit ingratitudine, pentru miracole mei, blasfemii; pentru doctrina
mea, cenzură.
Imitația lui Iisus Hristos. Cartea a III-a Capitolul 18
Iisuse: Fiul meu, Prefer să răbdarea și smerenia în adversitate decât multă
bucurie și fervoare în prosperitate.
Imitația lui Iisus Hristos. Cartea a III-a Capitolul 57
Thomas a Kempis
Din jurnalul Sfintei Faustina Kowalska
186 / 187 + Astăzi, Isus mi-a spus: Vreau că tu cunoaști mai profund
dragostea care arde în inima Mea pentru suflete și o veți înțelege atunci
când veți medita la pasiunea Mea. Invocați mila Mea pentru păcătoși, îmi
doresc mântuirea lor. Dacă faceți următoarea rugăciune pentru un păcătos,
cu o inimă pocăită și cu credință, îi voi da harul convertirii. Iată această
mică rugăciune: "Ô sânge și apă, vărsată din Inima lui Isus, ca sursă a
milei pentru noi, mă încred în voi."
368. Am auzit în sufletul meu o voce: “O oră de meditație la pasiunea Mea
dureroasă are mai mult merit decât un an întreg de auto-flagelare;
considerarea rănilor mele dureroase este de mare folos pentru tine și îmi
oferă o mare bucurie. ”
1396. Domnul mi-a spus: “Pierderea fiecărui suflet Mă cufundă în tristețe
muritoare. Mă consolezi întotdeauna când te rogi pentru păcătoși.
Rugăciunea care îmi place cel mai mult este rugăciunea pentru convertirea
sufletelor păcătoase. Vreau să știi, fiica mea, că această rugăciune este
întotdeauna ascultată.”
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Bunătatea lui Dumnezeu
1485 Mila lui Dumnezeu ascunsă în Sfânta Taină; glasul Domnului care
ne vorbește de pe tronul milosteniei: Vino toate la Mine.
Isus: “Suflet păcătos, nu te teme de Mântuitorul tău. Fac prima mișcare să
vin la tine, pentru că știu că singur, nu ești în stare să mi te alături. Copil,
nu fugi de la tatăl tău, începe o conversație singur cu Dumnezeul tău al
milei, care vrea, să-ți spun cuvintele lui de iertare și și să vă umple de
harurile Sale. Ô, Cât sufletul tău este neprețuit pentru mine! Te-am înscris
pe mâinile mele și ești gravat în Inima Mea de o rană adâncă.”
- Isus: “Eu sunt puterea ta, îți voi da putere să lupți.”
- Isus: “De ce te temi, copil meu, de Dumnezeul milei? Sfinția Mea nu mă
împiedică să fiu milostiv. Suflet, uite: pentru tine am instituit tronul al
milosteniei pe pământ. Acest tron este tabernacolul. Și din acest tron de
milă doresc să cobor în inima ta. Vezi, nu m-am înconjurat cu un curte sau
cu gărzile. Aveți acces la mine în orice moment, la orice ora din zi. Vreau
să vă vorbesc și vreau să vă acord harurilor.”
Isus: “Mila mea este mai mare decât păcatele tale și cele ale întregii lumi.
Cine a luat măsura Bunătății Mele? Pentru tine am coborât din cer pe
pământ. Pentru tine mi-am permis să fiu bătut în cuie pe cruce. Pentru
tine am permis ca inima mea cea sacră să fie deschisă printr-o suliță și
astfel am deschis pentru tine o sursă de milă. Vino și trage harurile din
această sursă! Vino și trage harurile din această sursă cu instrumentul
milei: încrederii. Nu resping niciodată o inimă plină de smerenie,
nenorocirea ta a dispărut în adâncul milostivirii mele. De ce ar trebui să
mă certe cu mine despre nenorocirea ta? Fă-mi plăcerea, dă-mi toate
necazurile tale și toată mizeria ta și te voi dușa cu comorile harurilor
Mele.”
Isus: “Copil, încetează să vorbești despre nenorocirea ta, căci am uitat-o
deja! Ascultă cu atenție, copil meu, ce vreau să-ți spun: Vino în rănile
Mele și trage din sursa vieții tot ceea ce îți dorește inima! Bea abundent
din sursa de viață și nu te vei opri în timpul călătoriei. Contemplă la
splendoarea milostivirii Mele și nu te teme de dușmanii mântuirii tale!
Glorificaţi mila Mea!”
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1. Învierea
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
57 Când s-a făcut seară, a venit un om bogat din Arimateea, pe nume Iosif.
58 Acesta s-a dus la Pilat şi i-a cerut trupul lui Isus. Atunci Pilat a poruncit
să-i fie dat. 59 Iosif a luat trupul, L-a înfăşurat într-o pânză de in curată 60
şi L-a pus într-un mormânt nou de-al lui, mormânt pe care-l săpase în
stâncă. Apoi a rostogolit o piatră mare la intrarea mormântului şi a plecat.
61 Maria Magdalena şi cealaltă Marie erau şi ele acolo, aşezate înaintea
mormântului.
“Bucură-te, Marie”
Matei 27
62 A doua zi, conducătorii preoţilor şi fariseii s-au adunat împreună la
Pilat 63 şi i-au zis: 64 Porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia
zi, ca nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-L fure, iar apoi să spună
poporului: „A fost înviat din morţi!“ 65 Pilat le-a răspuns:– Aveţi o gardă;
duceţi-vă şi păziţi-L cum ştiţi! 66 Ei s-au dus şi au luat măsuri pentru paza
mormântului, sigilând piatra şi lăsând garda acolo.
“Bucură-te, Marie”
Matei 27
1 După Sabat, în timp ce se iveau zorii primei zile din săptămână, Maria
Magdalena şi cealaltă Marie s-au dus să vadă mormântul. 2 Au găsit
rostogolită piatra de la intrarea mormântului, 3 iar când au intrat, n-au
găsit trupul Domnului Isus.
“Bucură-te, Marie”
Matei 28 luca 24
2 A alergat şi a venit la Simon Petru şi la celălalt ucenic, şi le-a zis: „L-au
luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde L-au pus!“ 3 Atunci Petru şi
celălalt ucenic au ieşit şi s-au dus la mormânt. 12 Când s-a aplecat ca să se
uite înăuntru, a văzut doar fâşiile de pânză. Apoi s-a întors acasă, mirat de
ce s-a întâmplat.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 20 Lucas 24
11 Maria însă stătea afară, lângă mormânt, şi plângea. În timp ce plângea,
s-a aplecat să se uite în mormânt 12 şi a văzut doi îngeri îmbrăcaţi în alb,
şezând unul la cap şi unul la picioare în locul unde fusese pus trupul lui
Isus.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 20
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5 Îngerul le-a zis femeilor: „Nu vă temeţi! Ştiu că Îl căutaţi pe Isus Care a
fost răstignit! 6 Nu este aici, pentru că a fost înviat, aşa cum a spus! Veniţi
şi vedeţi locul unde fusese pus 7 şi apoi duceţi-vă repede şi spuneţi-le
ucenicilor Lui: «A fost înviat dintre cei morţi! Şi iată că El merge înaintea
voastră în Galileea! Acolo Îl veţi vedea!» Iată că v-am spus lucrul acesta!“
“Bucură-te, Marie”

Matei 28

8 Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au
alergat să-i anunţe pe ucenici. 9 Dar iată că le-a ieşit înainte Isus şi le-a
zis: „Salutare!“ Ele s-au apropiat, I-au cuprins picioarele şi I s-au închinat.
10 Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeţi! Duceţi-vă şi anunţaţi-i pe fraţii Mei
să meargă în Galileea; acolo Mă vor vedea!“
“Bucură-te, Marie”

Matei 28

17 Isus i-a zis: Du-te însă la fraţii Mei şi spune-le: „Mă sui la Tatăl Meu şi
Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru!“ 18 Maria
Magdalena s-a dus şi i-a anunţat pe ucenici: „L-am văzut pe Domnul!“ şi
că El i-a spus aceste lucruri. 11 Însă cuvintele acestea li s-au părut basme
şi nu le-au crezut pe femei.
“Bucură-te, Marie”

Ioan 20 Luca 24

19 În seara acelei zile, prima zi a săptămânii, în timp ce acolo unde se
aflau ucenicii uşile erau încuiate de frica iudeilor, Isus a venit, a stat în
mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!“
“Bucură-te, Marie”

Ioan 20

37 Îngroziţi şi înspăimântaţi, ei credeau că văd un duh. 38 El le-a zis: „De
ce sunteţi tulburaţi şi de ce vi se ridică astfel de îndoieli în inimile
voastre? 39 Uitaţi-vă la mâinile şi la picioarele Mele: Eu Însumi sunt!
Atingeţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are carne şi oase, aşa cum vedeţi că am
Eu!“ 40 le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?“ 42 I-au dat o bucată de
peşte fript (şi un fagure de miere), 43 iar El le-a luat şi le-a mâncat în faţa
lor.
“Bucură-te, Marie”

Luca 24

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
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2. Înălțarea la Cer
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
24 Însă Toma, unul dintre cei doisprezece, cel numit „Didimus“, nu era cu
ei când a venit Isus. 25 Ceilalţi ucenici i-au zis:– L-am văzut pe Domnul!
Dar el le-a zis: – Dacă nu văd semnul cuielor în mâinile Lui, dacă nu pun
degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu pun mâna mea în coasta Lui, nu
voi crede!
“Bucură-te, Marie”
Ioan 20
26 După opt zile, ucenicii erau din nou înăuntru, iar Toma era cu ei. Pe
când uşile erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace
vouă!“ 27 Apoi i-a zis lui Toma:– Adu-ţi degetul aici şi priveşte-Mi
mâinile! Adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea! Şi nu fi necredincios, ci
credincios!
“Bucură-te, Marie”
Ioan 20
28 Toma I-a răspuns:– Domnul meu şi Dumnezeul meu! 29 Isus i-a zis:–
Ai crezut pentru că M-ai văzut? Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut!
“Bucură-te, Marie”
Ioan 20
44 Apoi le-a zis: „Acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când încă
eram cu voi, şi anume că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris
despre Mine în Legea lui Moise, în Profeţi şi în Psalmi.“ 45 Atunci le-a
deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile,
“Bucură-te, Marie”
Luca 24
46 şi le-a zis: „Aşa este scris, şi anume Cristosul trebuia să sufere şi să
învie dintre cei morţi a treia zi, 47 iar pocăinţa spre iertarea păcatelor să
fie vestită în Numele Lui tuturor neamurilor, începând din Ierusalim.
48 Voi sunteţi martori ai acestor lucruri.
“Bucură-te, Marie”
Luca 24
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31 Simon, Simon, iată, Satan a cerut să vă cearnă aşa cum se cerne grâul,
32 dar Eu m-am rugat pentru tine, ca să nu ţi se piardă credinţa. Iar când te
vei întoarce, întăreşte-i pe fraţii tăi! 17– Paşte oile Mele!
“Bucură-te, Marie”
Luca 22 Ioan 21
20 Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: „Un sclav nu este mai
mare decât stăpânul lui.“ Dacă pe Mine M-au persecutat, vă vor persecuta
şi pe voi! 33 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume
veţi avea necazuri; dar curaj, Eu am învins lumea!
“Bucură-te, Marie”
Ioan 15 Ioan 16
21 Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Aşa cum M-a trimis pe Mine Tatăl,
aşa vă trimit şi Eu pe voi!“ 22 Şi spunând aceasta, a suflat peste ei şi le-a
zis: „Luaţi Duh Sfânt! 23 Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate, iar
celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute.“
“Bucură-te, Marie”
Ioan 20
18 Isus S-a apropiat de ei şi le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea Mi-a fost
dată în cer şi pe pământ. 19 Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din
toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului
Sfânt 20 şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt
cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului!“
“Bucură-te, Marie”
Matei 28
50 Apoi i-a condus afară, până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a
binecuvântat, 51 iar în timp ce-i binecuvânta s-a depărtat de ei şi a fost
luat în cer. 52 Ei I s-au închinat şi apoi s-au întors la Ierusalim cu mare
bucurie. 14 Toţi aceştia stăruiau în rugăciune în acelaşi gând, împreună cu
femeile, cu Maria – mama lui Isus – şi cu fraţii Lui.
“Bucură-te, Marie”
Luca 24 Faptele Apostolilor 1

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
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3. Pogorârea Duhului Sfânt
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
49 Iată, trimit peste voi promisiunea Tatălui Meu; voi însă rămâneţi în
cetate până când veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus!“ 26 Duhul Sfânt, pe
Care Tatăl Îl va trimite în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă
va reaminti tot ce v-am spus. 26 El va depune mărturie despre Mine. 27
De asemenea, şi voi veţi depune mărturie, pentru că aţi fost cu Mine de la
început.
“Bucură-te, Marie”
Luca 24 Ioan 14 Ioan 15
Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit
din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în
care şedeau ei. ,
“Bucură-te, Marie”
Faptele Apostolilor 2
3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat
câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au
început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.
“Bucură-te, Marie”
Faptele Apostolilor 2
5 Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni evlavioşi din fiecare neam
de sub cer. 6 Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas
uluită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în propria lui limbă. 7 Toţi se
mirau şi se minunau zicând: „Oare nu sunt galileeni toţi aceştia care
vorbesc?!
“Bucură-te, Marie”
Faptele Apostolilor 2
8 Cum de îi auzim, fiecare dintre noi, vorbind în propria noastră limbă, în
care ne-am născut?! 11 iudei şi prozeliţi, cretani şi arabi, pe toţi îi auzim
vorbind în limbile noastre despre lucrările măreţe ale lui Dumnezeu!“ 12
Toţi erau uimiţi şi nedumeriţi şi se întrebau unul pe altul: „Ce vrea să
însemne aceasta?“ 13 Alţii însă îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de
must!“
“Bucură-te, Marie”
Faptele Apostolilor 2
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14 Dar Petru s-a sculat în picioare împreună cu cei unsprezece, şi-a ridicat
glasul şi le-a vorbit astfel:– Bărbaţi iudei şi voi, toţi locuitorii
Ierusalimului, să vă fie cunoscut lucrul acesta şi să ascultaţi cuvintele
mele! 15 Oamenii aceştia nu sunt beţi, aşa cum presupuneţi voi,16 ci
aceasta este ceea ce a fost spus prin profetul Ioel: 17 „În zilele de pe urmă,
zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură. Fiii şi fiicele
voastre vor profeţi, tinerii voştri vor vedea viziuni, iar bătrânii voştri vor
visa visuri!
“Bucură-te, Marie”

Faptele Apostolilor 2

22 Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: pe Isus din Nazaret, bărbat
adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin faptele puternice, minunile şi
semnele pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, după cum
voi înşivă ştiţi, 23 pe Omul Acesta, dat pe mâna voastră după planul
hotărât şi după preştiinţa lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât
prin mâna celor fără de lege! 32 Dumnezeu L-a înviat pe acest Isus, şi noi
toţi suntem martorii acestui fapt.
“Bucură-te, Marie”

Faptele Apostolilor 2

33 Aşadar, fiind înălţat la dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl
promisiunea Duhului Sfânt, El a turnat ceea ce vedeţi şi auziţi. 36 Să ştie
bine deci toată casa lui Israel, că Dumnezeu L-a făcut Domn şi Cristos pe
acest Isus pe Care L-aţi răstignit voi!
“Bucură-te, Marie”

Faptele Apostolilor 2

37 Când au auzit aceste lucruri, ei au rămas străpunşi în inimă şi i-au
întrebat pe Petru şi pe ceilalţi apostoli:– Fraţilor, ce să facem? 38 Petru lea răspuns:– Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus
Cristos spre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Duhului Sfânt!
“Bucură-te, Marie”

Faptele Apostolilor 2

41 Cei ce au primit cuvântul lui au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la
numărul ucenicilor au fost adăugate cam trei mii de suflete. 42 Ei stăruiau
în învăţătura apostolilor, în părtăşie, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
“Bucură-te, Marie”

Faptele Apostolilor 2

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.
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4. Ridicarea la Cer a Sfintei Fecioare Maria
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
16 Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am pus să
mergeţi şi să aduceţi rod, iar rodul vostru să rămână. 26 În luna a şasea,
îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea,
numită Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era
Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 15 Luca 1
21 Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este cel ce Mă iubeşte. Şi
cel ce Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu, iar Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta
lui. 28 Îngerul a intrat la ea şi i-a zis:– Plecăciune, ţie căreia ţi s-a arătat
bunăvoinţă! Domnul este cu tine!
“Bucură-te, Marie”
Ioan 14 Luca 1
23 – Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu; şi Tatăl Meu îl va
iubi, iar Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. 35 – Duhul Sfânt
Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri!
“Bucură-te, Marie”
Ioan 14 Luca 1
17 Adevărat vă spun că cel care nu primeşte Împărăţia lui Dumnezeu ca
un copilaş, cu nici un chip nu va intra în ea!“ 37 Căci nimic nu este
imposibil cu Dumnezeu. 38 Maria a zis:– Iată-mă, sunt sclava Domnului!
Facă-mi-se după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea.
“Bucură-te, Marie”
Luca 18 Luca 1
21 Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia
Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în
ceruri.5 Mama Lui le-a zis slujitorilor: „Faceţi orice vă va spune!“
“Bucură-te, Marie”
Matei 7 Ioan 2
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7 Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, atunci cereţi
orice doriţi şi vi se va da. 51 Apoi S-a coborât împreună cu ei, a venit în
Nazaret şi le era supus. Mama Lui păstra toate aceste lucruri în inima ei.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 15 Luca 2
23 Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când adevăraţii închinători I se vor
închina Tatălui în duh şi în adevăr; căci astfel de închinători caută Tatăl.
24 Dumnezeu este Duh, iar cei ce I se închină trebuie să I se închine în
duh şi în adevăr.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 4
46 Maria a zis: „Sufletul meu Îl preamăreşte pe Domnul 47 şi mi se
bucură nespus duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, 48 pentru că a privit
la starea smerită a sclavei Sale! Iată că de acum încolo, toate generaţiile
mă vor considera fericită 49 pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri
mari pentru mine! Numele Lui este sfânt! 50 Îndurarea Lui ţine din
generaţie în generaţie faţă de cei ce se tem de El!
“Bucură-te, Marie”
Luca 1
25 Lângă crucea lui Isus stăteau mama Lui, / 26 Când Isus a văzut-o pe
mama Lui / i-a zis mamei Sale: „Femeie, iată-l pe fiul tău!“. 34 ci unul
dintre soldaţi I-a străpuns coasta cu suliţa; şi imediat a ieşit sânge şi apă.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 19
3 După suferinţa Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi convingătoare,
arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile şi vorbind despre
Împărăţia lui Dumnezeu. 13 Acolo erau: Petru, Ioan, Iacov, Andrei, Filip,
Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov – fiul lui Alfeus –, Simon zelotul şi Iuda
– fiul lui Iacov. 14 Toţi aceştia stăruiau în rugăciune în acelaşi gând,
împreună cu femeile, cu Maria – mama lui Isus –
“Bucură-te, Marie”
Faptele Apostolilor 1
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.
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5. Încoronoarea Sfintei Fecioare Maria
“Tatăl nostru, care eşti în ceruri,”
38 În timp ce-şi continuau călătoria, Isus a intrat într-un sat oarecare.
Acolo, o femeie, pe nume Marta, L-a primit în casa ei. 39 Ea avea o soră,
numită Maria. Aceasta s-a aşezat la picioarele Domnului şi asculta
cuvintele Lui. 40 Marta însă era copleşită de atât de multă slujire.
“Bucură-te, Marie”
Luca 10
Ea a venit şi a zis:– Doamne, nu-Ţi pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc
singură? Spune-i deci să mă ajute! 41 Domnul însă i-a răspuns:– Marta,
Marta, tu te îngrijorezi şi te necăjeşti cu privire la multe lucruri, 42 însă
doar unul este necesar! Căci Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se
va lua!
“Bucură-te, Marie”
Luca 10
3 Maria a luat o litră de parfum de nard pur, foarte scump, 38 Stând în
spate, la picioarele lui Isus, şi plângând, ea a început să-I stropească
picioarele cu lacrimile ei şi să le şteargă cu părul ei; şi-I săruta picioarele
şi I le ungea cu parfum. Casa s-a umplut de mirosul parfumului.
“Bucură-te, Marie”
Ioan 12 Luca 7
8 Ucenicii însă au fost indignaţi când au văzut acest lucru şi au zis:
„Pentru ce risipa aceasta? 9 Căci parfumul acesta s-ar fi putut vinde
scump, iar banii să le fie daţi săracilor!“ 10 Isus ştia ce zic ei, aşa că le-a
spus: „De ce îi cauzaţi supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos faţă de
Mine!
“Bucură-te, Marie”
Matei 26
7 Căci pe săraci îi aveţi întotdeauna cu voi şi puteţi să le faceţi bine
oricând vreţi, dar pe Mine nu Mă aveţi întotdeauna! 8 Ea a făcut ce a
putut: Mi-a uns trupul mai dinainte, în vederea pregătirii Mele pentru
îngropare. 9 Adevărat vă spun că oriunde va fi vestită Evanghelia, în toată
lumea, se va spune şi ce a făcut această femeie, în amintirea ei.“
“Bucură-te, Marie”
Marcu 14
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39 Când a văzut acest lucru, fariseul care-L chemase la masă şi-a zis:
„Dacă Acesta ar fi profet, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea care-L
atinge, ar şti că este o păcătoasă!“ 40 Isus i-a zis: – Simon, am ceva să-ţi
spun! – Vezi femeia aceasta? Eu am intrat în casa ta şi tu nu Mi-ai dat apă
pentru spălat picioarele, dar ea Mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei şi Mi
le-a şters cu părul ei. 45 Tu nu Mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am
intrat, nu încetează să-Mi sărute picioarele. 46 Tu nu Mi-ai uns capul cu
untdelemn, dar ea Mi-a uns picioarele cu parfum.
“Bucură-te, Marie”
Luca 7
47 De aceea îţi spun că păcatele ei cele multe sunt iertate, căci a iubit
mult. Dar cel căruia i se iartă puţin, iubeşte puţin. 48 Apoi i-a zis femeii:
„Păcatele îţi sunt iertate!“ 50 Dar El i-a zis femeii: „Credinţa ta te-a
mântuit. Du-te în pace!“
“Bucură-te, Marie”
Luca 7
21Mama Mea şi fraţii Mei sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l
împlinesc. 50 Căci oricine face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri, acela
Îmi este frate, soră şi mamă.
“Bucură-te, Marie”
Luca 8 Matei 12
25 Lângă crucea lui Isus stăteau mama Lui, sora mamei Lui, Maria – soţia
lui Clopa – şi Maria Magdalena. 26 Când Isus a văzut-o pe mama Lui şi,
lângă ea, pe ucenicul pe care-l iubea, i-a zis mamei Sale: „Femeie, iată-l
pe fiul tău!“. 27 Apoi i-a zis ucenicului: „Iat-o pe mama ta!“
“Bucură-te, Marie”
Ioan 19
9 Când Isus a înviat, în dimineaţa primei zile de după Sabat, S-a arătat mai
întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte demoni. 10 Ea s-a dus şi ia anunţat pe cei ce fuseseră împreună cu El, care se tânguiau şi plângeau.
11 Dar când aceştia au auzit că trăieşte şi că fusese văzut de ea, n-au
crezut.
“Bucură-te, Marie”
Marcu 16
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
precum era la început şi acum şi pururea
şi în vecii veciilor.
Amin.
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Consacrarea să Iisus Hristos, Înțelepciunea întrupată, prin mâinile
Mariei.
Ô Înțelepciunea eternă și întrupată, Ô Isus cel mai amabil și adorabil,
Dumnezeu adevărat și om adevărat, Singurul fiu Tatălui etern și al Mariei,
întotdeauna Fecioară! Te ador în sânul și splendoarea Tatălui tău, în
eternitate și în pântecele virginal al Mariei, cea mai vrednică Maică a ta, în
timpul întrupării tale.
Îți mulțumesc că tu fi anihilat tu însuţi, luând forma unui sclav care să
mine elibereze de robia crudă a Satanei. Te laud și te glorific că ai vrut să
te supui Mariei, sfintei tale Mame, în orice; pentru a mă face, prin ea,
sclav tău fidèle.
Dar din păcate! nerecunoscător și infidel, cum sunt, nu am păstrat
promisiunile pe care le-am făcut atât de solemn când am fost botezat. Nu
mi-am îndeplinit obligațiile; și nu merit să fiu numit copilul tău sau chiar
sclavul tău. Și pentru că tot din interiorul mine îți provoacă mânia și
respingerea, nu îndrăznesc apropia de sfânta și frumoasa ta Maiestate pe
cont propriu.
Prin urmare, recurg la mijlocirea mai sfântă mamă voastre, pe care mi leați dat ca mijlocitor cu voi, și sper să obțin de la tine, prin intermediul ea,
remușcare și iertarea păcatelor mele și dobândirea și păstrarea
Înțelepciunii. Mă întorc spre tine, Maria, imaculată, tabernacolul viu al lui
Dumnezeu, în care Înțelepciunea eternă ascunsă a dorit să primească
adorarea atât a oamenilor cât și a îngerilor. Salutări, Regina Cerurilor și a
Pământului! tot ce este sub Dumnezeu este supus suveranității tale.
Salutări refugiu sigur pentru păcătoși, a căror milostenie nu a fost refuzată
nimănui. Ascultă dorința mea de Înțelepciune divină și primește
jurământurile și darurile pe care îndrăznesc să vi le ofer în smerenia mea.
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Eu, NN, păcătos necredincios, reînnoiesc și ratific azi prin tine,
făgăduințele mele de botez. Îl resping pe Satana pentru totdeauna,
promisiunile sale goale și planurile lui rele și mă dau complet lui Iisus
Hristos, Înțelepciunea întrupată, să-mi poarte crucea după el în
fiecare zi a vieții mele și să fiu mai credincios el decât eram până
acum. Te aleg azi, O, Maria, în prezența întregii curți cerești, ca
Maică mea și Regină mea. Vă livrez și vă consac, ca sclav, trupul și
sufletul meu, bunurile mele interioare și exterioare și valoarea însăși a
acțiunilor mele bune din trecut, prezent și viitor, lăsându-vă un drept
deplin și deplin de mă dispune și din tot ceea aparține; fără excepție,
după bunul tău plac, spre slava mai mare a lui Dumnezeu, în timp și
eternitate.
Acceptați, Fecioară benignă, această mică ofertă a sclaviei mele pentru a
onora și imita ascultarea pe care înțelepciunea eternă a ales să o accepte.
Doresc să recunosc autoritatea pe care amândoi o aveți asupra acestui
mizerabil și jalnic păcătos pe care îl sunt, și în mulțumire pentru
privilegiile cu care Sfânta Treime te-a favorizat. Eu declar că vreau acum,
ca adevăratul tău sclav, să îți caute onoarea și să te supună în toate
lucrurile.
Ô, mamă admirabilă! Prezintă-mă fiului tău iubit, ca un sclav etern, astfel
încât după ce m-a salvat prin medierea ta, acum mă primește de la tine. Ô,
Născătoare de milă, acordă-mi harul pentru a obține adevărata
înțelepciune a lui Dumnezeu și pentru a mă pune pentru asta printre cei pe
care îi iubești, pe care îi înveți, pe care îi conduci, pe care îi hrănești și îi
protejezi ca pe copiii tăi și sclavii tăi. Ô fecioară credincioasă, fă-mă un
discipol perfect, imitator și sclav al înțelepciunii întrupate, Iisuse
Hristoase, fiul tău, așa că voi deveni, prin intervenția și exemplul tău, așa
cum a fost pe pământ și gloria lui în ceruri.
Amin.
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. ( 1673-1716 )
L'amour de la Sagesse Eternelle
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