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Pasajul Evangheliei ne oferă încă o dată acest Cuvânt
frumos care poate să ne deschidă mintea și inima de a înțelege
lucrurile lui Dumnezeu, pentru ca să putem să ne orientăm

MONAHIA ANNA MARIA

viața spre realitățile veșnice.
Să avem deci privirea ațintită către Iisus care continuă să
ne cheme, luând de la El puterea și bucuria de a merge spre
împlinirea voinții lui Dumnezeu care este mântuirea noastră
și a întregii omeniri.

să ne rugăm

Doamne Iisuse,
Tu ne chemi să te urmăm
spunându-ne mereu de a lăsa
ceea ce am găsit deja.
Fă ca să Te urmăm
în întregime liberi,
în întregime disponibili,
gata cu bucurie de a face imposibilul
cu puterea Cuvântului Tău
pe care Tu ne faci să-l auzim mereu,
ca și cea mai frumoasă
și fermecătoare muzică.
Amin.

«VENIȚI DUPĂ MINE»
Marcu 1, 14-20

După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea,
propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și
zicând: «S-a împlinit vremea și s-a apropiat Împărăția
lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie».
Și umblând pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon
și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele
în mare, căci ei erau pescari. Și le-a zis Iisus: «Veniți
după Mine și vă voi face pescari de oameni». Și îndată
lăsând mrejele, au mers după El. Și, mergând puțin
mai înainte, a văzut pe Iacov, fiul lui Zevedeu, și pe
Ioan, fratele lui. Și ei erau în corabie, dregându-și
mrejele. Și i-a chemat pe ei îndată. Iar ei, lăsând pe tatăl
lor Zevedeu în corabie cu lucrătorii, s-au dus după El.
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«S-a împlinit vremea și s-a apropiat Împărăția lui

Să-I cerem, deci, lui Iisus darul unei voințe docilă, capabilă

Dumnezeu»: este cuvântul care face să simțim înlăuntrul

de a primi ocazia favorabilă pentru a ne întoarce și a hotărârii

nostru urgența de a folosi cât mai bine vremea care ne este

de a da vieții noastre un stil nou, urmărind nu intențiile

dăruită.

noastre ci cele ale Domnului Iisus.

S-a împlinit vremea pentru că Domnul este prezent,
Împărăția lui Dumnezeu este aproape, dimpotrivă este

O invitație care nu admite șovăieli. Iisus, celor doi pescari

prezentă în Iisus Însuși. Este inaugurată deci vremea harului,

de pește pe care Îi întâlnește pe țărmul Mării din Galileia

vremea urmării lui Hristos și a pocăinței inimii.

schimbă năzuințele vieții pe care ei aveau: vor deveni pescari
de oameni pentru Împărăția lui Dumnezeu, intrând astfel

Urgența întoarcerii. Iisus este Împărăția însăși prezentă în

într-o altă economie, aceea a harului, pentru mântuirea în

mijlocul nostru, de aceea nu mai este deloc posibil de o mai

viața veșnică. Aici începe istoria Bisericii și a noii omeniri:

aștepta. Fiecare cuvânt pe care îl ascultăm este o chemare de a

Iisus trece pe străzile noastre, prin orașele noastre, trece

ne întoarce, îndreptându-ne și mai mult inima către Domnul.

prin casele și inimile noastre, ne vede, ne cheamă per nume

Întoarcerea nu este doar de la păgânism sau de la păcate

propunându-ne de a-L urma. Aceasta este vestea cea mai

foarte grave; în viața creștină este necesară o adâncă și continuă

frumoasă: posibilitatea de trăi și de a deveni cu El dornici de

întoarcere la Dumnezeu.

a vesti mântuirea fraților noștri.

Aceasta este posibil doar dacă se ascultă ceea ce ne spune

Chemarea lui Iisus nu admite șovăieli: de-acum numai

Iisus în numele Tatălui, pentru a putea îndrepta conduita

este loc de ezitări și amânări. Acesta este momentul, acesta

noastră, căile strâmbe ale minții și inimii noastre. De aceea

este ceasul în care Domnul ne oferă mântuirea, să nu pierdem

trebuie să ne îndreptăm pașii cu și mai mare fidelitate pe

darul Său, refuzându-i invitația.

urmele Evangheliei, trăind Cuvântul pe care Iisus ni-L

Domnul așteaptă ca noi să fim promți: cine urmează pe

vestește, căutând să ne asemănăm cu El urmându-L până la

Iisus nu pune întrebări și nu pretinde răspunsuri, important

capăt, pentru a putea intra cu El în slavă și de a fi moștenitori

este de a fi cu El în toate zilele contribuind la mântuirea

împreună cu El a Împărăției cerurilor.

întregii lumi. Iisus ne cheamă și pe noi spunând: «Vrei să Mă

Doar de la Iisus putem să luăm harul, puterea, lumina,

urmezi cu o inimă dispusă cu adevărat de a primi din plin

capacitatea de a acționa după voința Lui Dumnezeu; doar

Evanghelia, de a trăi pentru Mine dăruindu-te pentru toți

asemănându-ne cu El aducem roade îmbelșugate de lucrări bune.

frații?».

