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    CUVÂNT DE ÎNCEPUT 

 
MOTO : 

    
   „Dacă îl  iubiţi pe Sfântul Iosif, imitaţi virtuţile lui”. 
     - Sfântul Ambrozie - 
 
      
 
 Dacă Preasfânta Fecioară Maria a fost declarată Maica Bisericii, Sfântul 
Iosif nu putea fi numit altfel, decât Tatăl Bisericii sau Patronul Bisericii 
Universale, aşa cum, de altfel a şi fost declarat Sfântul Patriarh, Ocrotitor al 
Familiei divine, de către Papa  Pius al IX-lea –la 8 decembrie l870. 
 Evlavia către această augustă persoană, aleasă de însuşi Dumnezeu să fie 
tatăl purtător de grijă al Domnului nostru Isus Cristos şi Soţ al Preacuratei 
Fecioare s-a extins în Biserică şi este, după evlavia mariană, cea mai răspândită, 
acordându-i-se o lună de meditaţii şi rugăciuni deosebite în toate zilele lunii 
martie din fiecare an. 
 Drept pentru care, Cerescul nostru ocrotitor, ne oferă în acest  timp, o 
ploaie de binecuvântări şi haruri speciale, toate favorurile cerute şi sporirea 
credinţei. Speranţei şi a iubirii. 
 Roadele îmbelşugate pe care le pot culege creştinii în urma acestor acte de 
pietate şi devoţiune filială sunt enorme, nu numai materiale, dar, în chip 
deosebit, spirituale. 
 Cunoscând virtuţile şi viaţa simplă şi exemplară a Măreţului Patriarh, 
creştinul poate să-i urmeze pilda şi, crescând în desăvârşire, poate spera la un 
loc privilegiat în ceruri. 
 Şi dacă-i consfinţim fiecare zi de miercuri, recitându-i Litania şi o scurtă 
rugăciune, vom dobândi tot atâtea zile de har şi îndurare din partea lui 
Dumnezeu, iar la sfârşit, prin mijlocirea Sfântului Patriarh Iosif, putem să 
beneficiem de o moarte în har sfinţitor, alături de el, de Domnul Isus Cristos şi 
de Preacurata Sa Maică. 
 În calitate de  tată al lui Isus Cristos, care este şi Fratele nostru, şi ca Soţ al 
Mariei, care este Maica noastră, el îi socoteşte pe toţi credincioşii ca şi copii ai 
săi. 
 Nu putem spune, aşadar, Sfânta Fecioară Maria – Maica noastră, dacă nu 
suntem conştienţi de faptul că Sfântul Iosif este tatăl nostru purtător de grijă, 
ocrotitor şi sfătuitor. 
 Şi cum să nu ne socotească aşa, când chiar Fiul său Isus Cristos ne-a iubit 
atât încât s-a jertfit pentru noi pe cruce, iar Maica noastră, Maria, ne-a primit la 
sânul său neprihănit drept fii spirituali, încredinţaţi ei, chiar de către Domnul 
nostru Isus Cristos în ceasul pătimirii? 
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 Cărticica aceasta nu are pretenţia să aducă ceva nou faţă de Sfânta 
Învăţătură a Bisericii. Ea este rodul, însă, al meditaţiilor particulare, izvorâte 
dintr-o iubire curată faţă de Măreţul Patriarh ca şi al încrederii pe care autoarea 
şi-a pus-o în el, dintr-o plinătate şi fervoare care se nasc din veneraţie. 
 Ea poate fi parcursă ca o lectură pioasă pentru sufletele care doresc să 
înainteze în spiritualitatea sfinţilor. 
 Autoarea menţionează că nu se bucură de carisme speciale, viziuni sau 
locuţiuni ci, cu smerenie, caută să-şi umple sufletul cu darurile primite de acei 
aleşi, din ale căror fructe de har duhovnicesc se înfruptă cu evlavie adâncă. 
 Iar dacă vom privi Sfânta Familie din Nazaret ca o icoană a Paradisului, 
sălaşul păcii, al unirii şi al înţelegerii, vom putea să ne contemplăm fericirea 
viitoare în strânsă comuniune cu cei dragi de pe pământ şi din ceruri. 
 Ziua Patriarhului Iosif, 19 martie – este una din cele mai mari solemnităţi 
ale Mântuitorului şi ale Preasfintei Fecioare Maria, precum şi a creştinătăţii.  
 Cultul său a căpătat strălucirea meritată în timpul pontificatului lui Pius al 
IX-lea, care l-a ales drept Ocrotitor al nostru. 
 Fiul lui Dumnezeu revarsă cele mai îmbelşugate haruri prin mâinile 
Tatălui său nutritiv. Suveranul Pontif, Papa Ioan Paul al II-lea, l-a declarat pe 
Sfântul Iosif „Patronul Celui de-al III-lea Mileniu” – şi acest titlu, inspirat de 
Duhul Sfânt, ne face să prindem în aceste timpuri tulburi, încredere şi speranţă. 
Însă mâna ocrotitoare a Sfântului Iosif, ca şi mantia Preafintei Fecioare Maria 
sunt permanent deasupra noastră, ne apără şi ne scapă de primejdii. 
 Pentru curajul de a se adresa direct în rugăciune Domnului Isus Cristos, 
Preasfintei Fecioare sau Sfântului Iosif ca şi altor sfinţi predilecţi, autoarea îşi 
asumă responsabilitatea, spunând că este una din modalităţile de a-i simţi mai 
aproape de suflet. 
 Adăugând că, pe parcursul scrierii acestor meditaţii şi rugăciuni, a fost pe 
deplin răsplătită în chip spiritual, autoarea îi invită şi îi roagă pe creştini să le 
citească, nutrind convingerea că efortul lor va fi recompensat cu belşug de haruri 
şi cu roade bogate de pocăinţă, iertare şi convertire. 
 În sfârşit, mulţumindu-vă pentru osteneală, autoarea vă dă întâlnire în Cer, 
tuturor celor care l-aţi cinstit pe Sfântul Iosif şi pe Preasfânta Fecioară Maria, 
căci : „Cine o cinsteşte pe Maria este tot atât de sigur de Paradis, ca şi cum s-ar 
afla deja în el”, căci, „Copiii Mariei sunt copiii Paradisului”. 
 Şi această frumoasă promisiune se poate extinde, fără doar şi poate şi la 
Sfântul Iosif, feciorelnicul ei Soţ şi tatăl purtător de grijă al Domnului nostru 
Isus Cristos. Putem aşadar spune, prin extensie : „Copiii Sfântului Iosif sunt 
copiii Paradisului”. 
 Aşa  să ne ajute Dumnezeu! 
 
      AUTOAREA 
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   UN GÂND PE ZI. DEVOŢIUNI PIOASE 
 
 
 

Moto: 
  

„Ah, simt în mine atâta dragoste încât mi-
ar trebui un miliard de ani să vă spun o 
fărâmă din ea”. 

  -Nichita Stănescu- 
 
 
 

1. 
 

Sfinte Iosife, 
 Tu care ţi-ai ales drept soţie pe Regina tuturor Îngerilor şi drept copil pe 
Însuşi Dumnezeu şi ai meritat calitatea de Cap al Sfintei Familii, ajută-ne să te 
cinstim pe tine şi pe acei pe care i-ai iubit mai presus decât propria-ţi viaţă, pe 
feciorelnica Maică şi pe dumnezeiescul Copil, pentru ca, după modelul acestei 
iubiri pioase şi gingaşe, să iubim şi noi familia noastră în viaţa aceasta şi, mai 
presus de toate, în viaţa cea veşnică, unde ne vom întâlni în slavă. 
 
 Ajută-ne, Sfinte Iosife, să trăim în vrednicie, după modelul Sfintei 
Familii de la Nazaret şi înveleşte-ne cu iubirea ta părintească! 
 
 
 
  
       *  
 
 
    2.  
       
 
 Tu care, pe drept cuvânt ai fost cel mai iubit dintre oamenii acestui 
pământ, iubindu-te Însuşi Dumnezeu şi cinstindu-te ca pe un tată purtător de 
grijă şi ocrotitor, iubit de Maica lui Dumnezeu şi Maica noastră, de Maica 
Îngerilor şi a tuturor sfinţilor, care te-a cinstit ca pe soţul şi ocrotitorul ei, bărbat 
drept şi desăvârşit în virtute, eşti Sfântul cel mai privilegiat şi mai aproape de 
Dumnezeu şi de oameni. 
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 Pentru cinstea de a fi tatăl purtător de grijă al lui Isus pe pământ, eu 
te rog cu smerenie să mă aperi de căderi şi ispite! 
 
       *  
 
  
    3.  
 

Pe tine, Sfinte Iosife, care eşti călăuză sigură, ocrotitor puternic şi 
mângâietor în nevoile noastre, te cinsteşte întreaga Biserică. Pe tine, Sfinte 
Patriarhe, pe care Sfântul Părinte Papa Pius al IX-lea te-a recomandat 
credincioşilor şi te-a proclamat în chip solemn Patron al Bisericii Universale la 8 
decembrie 1870 – te chemăm noi astăzi, să ne binecuvântezi, să ne aperi de rău, 
să ne dăruieşti harul de a-L iubi pe Domnul nostru Isus Cristos mai presus de noi 
înşine şi pe Preacurata Sa Maică – drept fiinţa cea  de deasupra tuturor îngerilor. 

 
Vino, degrabă ajutătorule, Sfinte Iosife să ne iei sub braţul tău 

ocrotitor pe toţi copii slabi şi neajutoraţi şi să ne îndrepţi din  pustia 
păcatului spre oaza numită Isus Cristos, unde afla-vom odihnă. 

 
 

       
      
        

* 
 
 
     

    4. 
 
   
 Eşti Părintele meu preacinstit, în braţele căruia găsesc alinare. Tu-mi 
sfinţeşti zilele şi-mi aduci roade vrednice de pocăinţă. Ajută-mă să imit cât mai 
bine virtuţile tale îngereşti ca şi pe acelea ale Preacuratei tale Soţii şi 
dumnezeieşti Maici, pentru ca să-mi fie bine aici pe pământ şi să aflu fericirea 
veşnică în ceruri. 
 
 Ştiu că nevredniciile mele nu mă avantajează. Dar curăţenia ta şi a 
Maicii Fecioare poate spăla şi şterge toate greşelile. Iar intercesiunea ta are 
valoare de iertare. Ajută slăbăciunile mele să se transforme-n virtuţi şi să 
mă pot înfăţişa curată la Domnul! 
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       * 
 
    5.  
 
 
  
 Ca florile unui înmiresmat răzor sunt virtuţile tale, fiecare cu adierea sa de 
sfinţenie. Ajută-mă să cultiv şi să mă îngrijesc de aceste flori care bucură ochiul 
şi inima, pentru a creşte şi eu în Lumină drept floare unică în ochii 
Dumnezeiescului tău Fiu şi al Maicii Sale Preasfinte. 
 
 În grădina sufletească, există un loc special pentru tine. Vino şi 
odihneşte-te şi nu o părăsi niciodată. 
 
     
       * 
 
 
 
 
 
    6. 
 
 Cine o iubeşte pe Maica lui Dumnezeu nu poate să nu te cinstească şi pe 
tine, sfântul ei Soţ şi ocrotitor, care ai iubit-o cu cea mai gingaşă iubire, ai 
apărat-o de primejdii, i-ai asigurat cele trebuincioase traiului şi ţi-ai petrecut 
împreună cu ea, cea mai mare parte din viaţă. Care i-ai dedicat Dumnezeiescului 
Prunc treizeci de ani de tihnă şi iubire pioasă la adăpostul casei tale, L-ai hrănit 
cu truda mâinilor tale, ocrotindu-L cu preţul vieţii. 
 Cine s-a bucurat mai mult ca tine şi decât feciorelnica ta Soţie, de 
prezenţa lui Dumnezeu atât de aproape, atât de uniţi sufleteşte? 
 Nici serafimii din ceruri  n-au primit atâtea binecuvântări şi haruri, de a-L 
avea în grijă pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia cel aşteptat, Mântuitorul nostru ! 
 
 În tine, Sfinte Iosife, oamenii îşi găsesc sfântul ocrotitor, părintele 
care veghează.  Apără-mă de primejdii şi de necazuri şi mijloceşte pentru 
mine. 
 
     
       * 
 
    7. 
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 Cât de bine mă simt, Sfinte Iosife în prezenţa ta! Ocrotită şi la adăpost de 
toate primejdiile. Mai mult decât tatăl meu pământesc, mă aperi şi mă călăuzeşti 
cu mână sigură spre Acela, fără de care nu e posibilă viaţa… 
 
 Alerg la tine cu nădejdea că nu mă vei lăsa în restrişte. Sfinte Iosife, 
te rog, fii mereu, alături de mine! 
 
 
       * 
 
 
    8. 
 
    
 Ţie mă consfinţesc în chip deosebit, Sfinte Iosife, dăruindu-ţi cu umilinţă, 
toate faptele mele, gândurile şi cuvintele, slăbiciunile şi căderile mele, ca să pe 
transformi în roade vrednice de iertare. Ştiu că nu mă simt vrednică, dar cu 
îndurarea lui Dumnezeu, cerută prin mâinile tale puternice şi ale Maicii 
Neprihănite, mă voi afla într-o zi, demnă de Împărăţia promisă… 
 
 Fă să nu pierd harul acestei consfinţiri către tine, Sfinte Iosife. 
 
 
 
 
       * 
 
 
 
    9. 
 
 

Cât de frumoasă şi luminoasă poate fi viaţa alături de tine şi de Familia 
Sfântă ! Chiar şi moartea devine uşoară dacă mă abandonez în braţele tale! 
 Ajută-mă în ceasul de faţă şi în cel de pe urmă, ajută-mă să petrec clipa 
trecerii lângă îngerescul tău piept, mângâiată de mâinile tale cucernice. 
 În lupta din urmă cu moartea, să-mi aşez sufletul în palmele tale pentru ca 
tu să-l conduci la ceruri, în pace cu voi şi cu toţi semenii mei, în sfântă 
comuniune cu sufletele din Purgator. 
 
 Sfinte Iosife, Patronul unei morţi în har sfinţitor, nu mă lăsa în ceasul 
din urmă şi mijloceşte la Isus ca să aflu Îndurare Divină. 
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       * 
 
    10. 
  
 

Vin azi să-ţi depun la picioare, toate năzuinţele mele, rugându-te cu 
stăruinţă, să le primeşti, să le binecuvântezi şi să le împlineşti, atât cât este 
nevoie, pentru mântuirea mea şi a celor dragi mie. 

 
Primeşte-mă, Sfinte Iosife, în harul cu care te-a înzestrat Dumnezeu, 

de a-I fi tată pământesc  lui Isus, Mântuitorul nostru. 
 
 
 
      * 

 
    11. 
 

În inima mea îţi improvizez un altar, ca să-ţi cinstesc Sfântul Nume. 
Vino, fie şi câteva clipe pe zi, ca să te aşezi acolo şi să-ţi aduc închinare. 
Ce evlavioasă privelişte! 
 Inima mea cântă  Îndurările Domnului pentru că mi-a dat acest tată 
exemplar să-mi poarte de grijă şi să reverse asupra mea îmbelşugatele 
binecuvântări ale Cerului! 
 
 Ocroteşte-mi Sfinte Iosife, cortul pământesc şi fereşte-mi-l de 
primejdii! 
 
  
 
 
       * 
 
 
 
    12. 
 
 Vin la tine să-mi pregăteşti sufletul cu sfintele deprinderi devoţionale. 
 Tu-mi dai mâna ta puternică în care palma mea mică îşi găseşte adăpost 
sigur. De mână cu tine pot sta drept în picioare. Nu mă bate nici vântul, nici 
ploaia nu mă ajunge. 
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 Stau dreaptă şi contemplu pioasă măreţiile tale; de sprijinul tău am nevoie 
ca să-ţi imit virtuţile. Sunt fericită că am dobândit puternica ta ocrotire. 
 
 Ajută-mă să nu pierd darurile primite, să mă aflu mereu în har 
sfinţitor, prin mijlocirea ta şi a Fecioarei Maria. 
 
         
       * 
 
    13. 
 
 Duhul Sfânt te măreşte cu lauda cea mai completă : Eşti drept şi eşti 
vrednic, Sfinte Iosife. Între toţi drepţii lumii, Dumnezeu te-a ales pe tine, cel mai 
drept bărbat, desăvârşit în perfecţiune, cu înalte virtuţi şi neasemuită smerenie. 
 Aşa cum pe Maria a ales-o Dumnezeu, ca  „plină de har” şi desăvârşită-n 
virtute. 
 Doar voi puteaţi fi, uniţi sufleteşte, părinţii pământeni ai dumnezeiescului 
Fiu. 
 Desigur Domnul Isus ar fi putut avea părinţi printre îngeri. Dar voi aţi fost 
binecuvântaţi şi aţi aflat har înaintea Celui Preaînalt, desemnaţi cu putere pentru 
această sfântă misiune. 
 Însuşi Tatăl din Cer a încredinţat în mâinile voastre pe Fiul Său Preaiubit. 
Atâta încredere a avut în voi pentru că eraţi pătrunşi de credinţă, de supunere, de 
dragoste faţă de Dumnezeiasca Sa Maiestate. 
 Drepţi faţă de Dumnezeu, faţă de semeni şi faţă de voi înşivă. Uniţi 
perfect cu Fiinţa cea fără de început şi fără de sfârşit, uniţi în virtuţile cele mai 
înalte. 
 
 Uneşte-mă, Sfinte Iosife, cu Familia Sfântă, să găsesc ocrotire şi 
alinare la voi acum şi de-a pururi! 
       
 
       * 
 

   14. 
 
 
Sfinte Iosife, alături de Preasfânta Fecioară, eşti purtătorul de grijă al 

Fiului lui Dumnezeu, apărător neobosit şi Cap al Sfintei Familii. Tu, „oglinda 
răbdării”,  aşa cum spune Litania către tine, şi alături de Fecioara Maria – 
„oglinda dreptăţii”, aşa cum grăieşte Litania Lauretană.  Tu eşti mângâietorul 
şi nădejdea tuturor nefericiţilor, apărătorul Sfintei Biserici împreună cu Maica 
Bisericii şi călăuză sigură pe calea spre mântuire… 
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 Fie-mi şi mie călăuză spre mântuire şi apărător în primejdii în 

această lume.     
       * 
    15.  
 
 

Ca şi Preasfânta Fecioară, ai avut virtuţile în chipul cel mai desăvârşit şi 
într- un grad tot aşa de înalt ca şi ea. 
Precum un palmier fără umbră, te înălţai în preajma Sfintei Familii, ocrotind-o 
cu braţe de arbore sfânt, unde Mama şi Fiul îşi aflau binecuvântata odihnă. 
 

Primeşte-ne şi pe noi sub crengile tale puternice, viguroase şi verzi, ca 
să ne aperi de frig, de arşiţă. Şi astfel, îmbrăţişaţi de lumina florilor tale, 
hrăniţi cu dulceaţa din fructe, să creştem înalţi şi robuşti, pentru a da noi 
înşine roade… 
 
      
       * 
 
 
    16. 
 
 
 

Sufletului meu îi grăieşte, Sfinte Iosife şi mă cheamă din tenebre să fiu 
sălaş  cu ferestre deschise spre lume. 

Să fiu un cântec sublim de iubire, lumină născătoare de sunet şi un izvor 
aducător d e pace. 

Prinosul acestor zile ţi-l dărui într-o melancolie serenă, izvodită din dulcea 
îmbrăţişare a Duhului. 
 

Primeşte, Sfinte Iosife, aceste rugăciuni şi le predă Dumnezeiscului 
Fiu şi Preacuratei Sale Mame. Iar prin voi, să ajungă la Tronul Divin, la 
Judecata Supremă. 
 

 
      * 
 
 
   17.      
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Belşug şi spor e cerescul tău nume, Sfinte Iosife, comoară de haruri 
divine!  

Cel dintâi nume rostit de buzele Pruncului Isus, după acela al Preacuratei 
Lui Mame. De câte ori Dumnezeu născut Om ţi-a chemat numele; de câte ori, pe 
genunchii tăi, Pruncul ceresc ţi-a mângâiat faţa ? De câte ori pe zi te-a chemat 
Preasfânta Fecioară pe nume, cu glas îngeresc? 

De câte ori te-au invocat milioane de creştini cu acest nume ivit din 
comorile dumnezeirii? 

Acest nume care nu poate fi rostit decât laolaltă cu cel al lui Isus Cristos şi 
al Fecioarei Maria. 

Sfinţii te cheamă, îngerii te laudă, Dumnezeu Însuşi ţi-a adus slavă, 
numindu-te ocrotitorul Cerescului Fiu şi al Preacuratei Lui Mame. În numele tău 
îmi pun speranţa deplină cu o încredere absolută şi cu o plăcere.  
nespusă.  

Rostindu-l, mă odihnesc de spaimele răului, adorm şi mă trezesc într-o 
muzică dulce. 

Numele tău, risipind îndoiala, mă va sprijini în clipa din urmă, 
deschizându-mi porţile paradisului. 

Isus, Maria şi Iosif – cele dintâi cuvinte la deşteptare în zori şi ultimele, 
mai înainte de a  adormi – garanţie a  binecuvântării divine. 
 

Ajută-mă Sfinte Iosife să nu greşesc astăzi. Ajută-mă  să nu-L 
răstignesc din nou pe Isus cu piroanele faptelor mele. Ajută-mă să mă 
păstrez în prietenie cu tine! 

Iar voi să-mi fiţi  acea garanţie a binecuvântării divine. 
 

 
      
        * 
 
 
    18. 
 

Sfinte Iosife, adorabil mister ţi-a încredinţat Tatăl ! Tu trebuia să-L porţi 
cu încredere şi iubire desăvârşite. Din sân preacurat, Dumnezeu se făcea om, 
chiar în mâinile tale duioase. Stătea la pieptul tău, îi puteai simţi bătăile Inimii 
Preasfinte, acea Inimă care va deveni mai târziu, comoară de haruri, focar de 
iubire curată şi izvor de milostivire divină! 

Inima lui Isus, plăsmuită de Sfântul Duh în sânul Mamei pururi Fecioare, 
unită întru fiinţă cu Cuvântul lui Dumnezeu, Inimă care va fi „Chivotul Celui 
Preaînalt, sălaşul  Dreptăţii şi al Iubirii şi în care se află deja toate comorile 
înţelepciunii şi ale sfinţeniei, în care locuieşte toată plinătatea dumnezeirii din 
care am luat cu toţii”.(Litania Preasfintei Inimi a lui Isus). 
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Şi acum, această Inimă bătea în braţele tale, îţi cerea protecţie, ajutor, îţi 
cerea să i te dedici în întregime. N-ai şovăit nici o clipă. I te-ai dăruit, aşa cum te 
dăruiseşi Inimii Neprihănite a Fecioarei. Numai tu puteai proteja aceste fiinţe 
fără apărare : o Fecioară şi un Prunc! 

Cu o duioasă şi plină de respect iubire, le-ai fost mereu în preajmă şi nu i-
ai pierdut nici o clipă din ochi,  pentru că aşa suna promisiunea ta în faţa Celui 
Preaînalt careţi i-a dat sub protecţie. Ţi-ai făcut pe deplin datoria, mereu cu ochii 
la Acela care se născuse pentru a fi Mesia, Mântuitorul aşteptat. 

Cu adâncă evlavie şi sfântă statornicie i-ai condus la adăpost sigur, 
ferindu-i de privirile rele, de cele mai grele primejdii. Fără îndoială că pentru ei 
ţi-ai fi dat chiar şi viaţa, aşa cum ţi-ai dat sudoarea muncii pentru a le asigura cu 
rodul mâinilor tale, traiul necesar. 

Se poate spune despre Isus, Maria şi Iosif că erau uniţi toţi trei într-o 
singură Inimă, iubind în acelaşi Duh pe Dumnezeiescul Tată. O unire atât de 
intimă, atât de îngerească, demnă de a fi numită  „slăvita treime  de pe pământ”, 
vrednică de admiraţia cerului şi de încrederea augustei Treimi Divine. 

 
Ajută-ne, Sfinte Iosife, ca uniţi în spirit cu tine şi cu Maica Fecioară, 

să-L iubim pe Isus ca să ne bucurăm de privilegiul de a fi alături de El în 
viaţa cea veşnică. 
 
       * 
 
 
    19. 
 

Însuşi Dumnezeu ţi-a ales soţul, Maria, în persoana acestui „bărbat 
drept”, desăvârşit în virtuţi ca şi tine, din familia regelui David. El  a fost 
martorul de necontestat al fecioriei tale, apărând acest adevăr dogmatic, 
apărându-ţi onoarea ta precum şi a Fiului tău. 

Şi nu ar fi îndrăzneţ să spunem că el a ţinut locul Dumnezeiescului Tată 
pe pământ! 

Cum te asemuiai cu el în virtuţi îngereşti, în curăţie, în sărăcie şi ascultare, 
în dragoste pioasă faţă de mica făptură, aparent obişnuită, dar care era 
Dumnezeu întrupat, îngerii înşişi o spuseseră din partea Tatălui. Iubirea voastră 
plină de gingăşie şi sfinţenie, învăluită-n respect reciproc a fost cadrul uman în 
care s-a dezvoltat Pruncul divin. 

Nici o altă răsplată omenească nu putea fi mai mare decât aceea de a vă 
bucura împreună, în intimitate, de prezenţa acestui Copil adorabil pe care-L 
iubeaţi mai presus de voi înşivă.  

Voia cerului aceasta a fost : ca voi doi, să fiţi împreună, martorii cei mai 
fideli ai trecerii pe pământ a Mântuitorului nostru şi să împărţiţi timp de treizeci 
de ani, clipă de clipă, timpul binecuvântat care v-a fost hărăzit numai vouă… 
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     * 
 
 
  20.  
    

Toiagul tău feciorelnic, Sfinte Iosife, a înflorit în templu un crin de 
lumină, semn că tu fuseseşi ales de Providenţă pentru cinstea de a te logodi cu 
Fecioara Maria din tribul lui Iuda, înzestrată cu atâtea virtuţi îngereşti, ca şi tine. 

Ce sfântă adiere de crini în văzduh ne îmbată, bucurându-ne irişii cu albul 
strălucitor şi imaculat al fecioriei! Cât admirăm această sfântă legătură cu 
Regina fecioarelor, a tuturor sfinţilor! Păzită cu străşnicie  de fidelul şi castul soţ 
şi pusă la adăpostul privirilor curioase ale tribului. 

Ca orice tată care-şi apără cu disperare şi dragoste pruncul, Iosif a fost 
alături de Copil şi de Maica Sa cea Pururi Fecioară. Şi faptul de a fi atât de 
strâns legaţi sufleteşte a fost marea răsplată a cerului  pentru acest om drept şi 
sfânt, bucuria supremă a vieţii sale pământeşti şi slava vieţii sale veşnice! 

 
Sfinte Iosife, ajută-mă ca să-l consider pe Isus bucuria supremă a 

vieţii mele de aici, şi a vieţii viitoare din ceruri! 
  
      
 
      * 
      
 
   21. 
 
Cu bucurie nespusă cădeai în genunchi, în adoraţie pioasă înaintea acestui 

mic Copil prevestit de îngeri şi născut în chip atât de minunat de blânda şi 
frumoasa ta Soţie. 

Era Dumnezeu, dar un Dumnezeu făcut om, care acum şedea în braţele 
tale. Era fiul tău adoptiv pe care L-ai iubit încă dinainte de a se naşte, pe care L-
ai aşteptat cu emoţie firească şi pe care acum aveai dreptul legitim de a-L ţine cu 
respect în braţe, a-L strânge la piept, de a-L îmbrăţişa şi chiar stropi cu  lacrimile 
tale curate. Pe care trebuia să-L aperi mai presus decât pe tine, să-L hrăneşti, să-
L legeni, să-L culci, iar dimineaţa să-L iei din nou în braţe. Inimile noastre se 
vor uni pe vecie într-o legătură tainică. Ai descifrat clipă de clipă arta divină a 
contemplării Dumnezeului făcut om în sân de Fecioară. Nici un alt mister nu era 
mai mare decât acesta pentru tine. 
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O, cât tremura inima ta pentru fiecare respiraţie a Fiului! Misiunea ta era 
absolut copleşitoare, măreaţă. 

Nici unui om nu-i fusese hărăzit să aibă grijă de Dumnezeu de la naştere 
până la manifestarea sa publică. Nici unui om, în afară de Maica Sa Preacurată 
nu-i fusese încredinţată o asemenea nepreţuită comoară. Şi aceasta, cu atât mai 
mult cu cât trebuia să păstraţi şi să meditaţi toate acestea în inimile voastre 
preasfinte, departe de zarva şi iureşul oamenilor. 

O taină divină încredinţată de îngeri. Unor oameni ale căror virtuţi 
depăşeau orice limită pământeană.  

 
Slavă şi cinste vouă, minunaţi părinţi care vă jertfiţi pentru pruncii 

voştri! 
 
     

     * 
 
 
 
 
 
 
 
  22.     

 
Un tată pământesc şi o Mamă pământească trebuia să aibă, Cuvântul 

Întrupat care, pentru a-i mântui pe oameni, trebuia să ia chip omenesc, în afară 
de păcat. Sfânta omenitate a Domnului Isus întrupat în iesle era vremelnică şi 
avea nevoie de o pereche umană trecătoare şi muritoare să-I poarte de grijă. 
Numai în chip mistic, pe altar, ea devine pentru vecie, ceea ce a fost: 
nemuritoare ş i glorioasă. 

În Euharistie, Isus mistic vine glorios şi tainic şi mi se aşează pe inimă, cu 
care se uneşte, pentru a-mi da ceva din Sine, astfel încât să trăiască Isus în mine. 

Dacă ne-am putea da seama de acest imens privilegiu de a rămâne uniţi cu 
Dumnezeu în Sfânta Taină! Am alerga şi am sta ăîn genunchi toată vremea în 
faţa altarului, în faţa Tabernacolului unde Isus ne aşteaptă şi ni se dăruie cu 
Trupul şi Sângele Său. 

Şi cât am trăi pe pământ ca şi atunci când am pleca în Cer, am fi uniţi 
intim cu Dumnezeu, ne-am îndumnezei. 

El a ales să stea pentru noi în Tabernacolul vieţii pentru a fi împreună şi a 
ne da şansa să ne unim cu El în marea Taină a Altarului!  

Să alergăm fără zăbavă şi să ne aşezăm pios la masa de împărtăşanie 
pentru a-L primi pe Dumnezeul, Fratele, Domnul şi Mântuitorul nostru, pentru a 
rămâne în El şi El în noi, acum şi în vecii vecilor. 
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Uniţi astfel în chip mistic, vom putea spune cu Sfântul Pavel : „Nu mai 
trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine”. 

Cu harul Său, Isus trăieşte în mine. Ce binecuvântare! Dar preţuiesc eu 
această minunată ofrandă? Conştientizez eu, de îndată ce plec de la masa de 
împărtăşanie  

Pe cine port în mine? Mai pot eu să fiu superficial, delăsător, uituc în 
rugăciune, nerecunoscător, când ştiu cine s-a sălăşluit în inima mea slabă şi 
neputincioasă? Şi ce izvor nesecat de haruri îmi oferă această sfântă taină?
 Ostia iubirii se află în mine. Mă umple de dulceaţa şi mireasma 
dumnezeirii.  

Şi El îmi vorbeşte tainic despre drumul Său printre oameni, ca şi mine, 
drumul Său de la iesle până la altarul pe care se află, de la clipa în care a zâmbit 
prima dată Maicii Sale Preasfinte, până  când şi-a dăruit sufletul în mâinile 
Tatălui ceresc, dăruindu-ni-se nouă, în acelaşi timp în Tabernacolul Iubirii fără 
de început şi fără  de sfârşit? 
 
 O Sfinte Iosife, tu de mii de ori ai astâmpărat foamea şi setea acestui 
Dumnezeu pe care-L creşteai şi hrăneai cu delicateţe, evlavie, grijă paternă! 
 Potoleşte-mi şi mie foamea şi setea acerbă după Dumnezeu aflat în 
Sfânta Hostie!  
 Şi fă să nu simt altă nevoie mai mare decât aceea de a-L primi în chip 
vrednic, a mă bucura şi a mă uni cu El pe acest pământ şi în ceruri! 
 
 
       * 
 
    23. 
   
 
 Cu pilda iubirii, răbdării şi umilinţei ai lucrat întru mărirea lui Dumnezeu, 
sfinţindu-ţi sufletul cu adierea înmiresmată de haruri a Pruncului ceresc. 
 Nimic nu era mai arzător pentru tine decât a te strădui să-i dai slavă, să-i 
aduci mulţumire Dumnezeului Tată, pentru că te-a făcut ocrotitorul Preasfintei 
Familii. 
 Cu o încredere absolută ţi-a încredinţat Dumnezeu cele mai preţioase 
daruri ale Sale: pe Fiul său Unic şi pe Preacurata Sa Maică. Desigur i-ar fi putut 
ocroti şi cu divinele Sale puteri absolute, cu Atotputernicia Sa, dar a voit ca un 
om puternic ca tine să fie privilegiat de acest serviciu înalt. Munca vieţii diurne, 
în atelierul meşteşugăresc nu mai avea decât importanţa asigurării traiului zilnic, 
lipsită de acea componentă umilitoare  şi săvârşită într-o perfectă sărăcie. Ea se 
înălţa în ochii divini ca munca depusă cu râvnă şi dragoste, în ascultare absolută, 
vrednică de a fi numită onestă. 
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 Sudoarea de pe frunţile sfinte se transforma în mărgăritare de diamant 
pentru cununa biruinţei. Truda era încununată cu laurii veşniciei. De aceea, ai 
rămas pentru noi, patronul celor ce muncesc, ocrotitorul trudnicilor de zi şi de 
noapte, purtătorul de grijă al celor micuţi şi fără apărare. 
 
 Ajută-ne şi pe noi, Sfinte Iosife, să ne îndeplinim cu râvnă şi 
demnitate îndatoririle stării noastre, aşa cum ţi le-ai îndeplinit tu în chip 
desăvârşit, pentru ca la sfârşit să ne putem bucura de cuvenita răsplată. 
 
       
       * 
 
 
    
    24. 
 
 
 Sfânta ta ocrotire, Iosife e pentru mine un  crâmpei de nădejde într-o mare 
de incertitudini. Braţul tău mă apără-n lupta cu vâltorile clipei. Umărul tău e 
gata să mă sprijine ca un zid de apărare. Pieptul tău e cetatea mea de refugiu 
pentru că ştiu că nimic rău nu mi se mai poate întâmpla dacă mă aflu acolo, iar 
chipul tău blând, alături de cel al Fecioarei Maria, zâmbetul vostru curat, mă 
mângâie pe suflet. O, nu vă îndepărtaţi niciodată de mine şi veniţi, veniţi cât mai 
aproape, în braţe cu Acela care s-a oferit să mă răscumpere. 
 Numai voi îmi puteţi opri lacrimile şi-mi puteţi reda strălucirea feţei şi 
pacea sufletească.  
 
 Veniţi, veniţi scumpii mei părinţi adoptivi, veniţi alături de mine şi-n 
mine, împreună cu Pruncul Isus pe care-L ador ca pe Unicul Mire cu care 
mă voi logodi în curând, la nunta din ceruri! 
 
       * 
 
    25. 
 
 Cu viaţa ta L-ai preamărit pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul tău 
adoptiv, pe Dumnezeu Sfântul Spirit, Treime şi Unic şi viu întrupat într-o iesle 
săracă. 
 Lumina ochilor tăi se numea Isus, Dumnezeu Înalt şi om micuţ, înfăşurat 
într-un scutec. Cu câtă infinită fericire-L priveai cu nesaţ pe acest Prun divin 
trimis de Tatăl! Cu câtă evlavie îl venerai pe acest Copil adoptiv, Fiul Mariei, 
Fiul Tatălui veşnic! 
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 Ce har de iubire să fie mai mare decât acesta de a-L creşte şi educa pe 
Însuşi Fiul Celui Preaînalt! 
 Ai fost, alături de Maica Sa Preacurată, cel dintâi educator, cel dintâi 
dascăl. De la tine a învăţat mersul, vorbitul, munca onestă în atelierul micuţ, 
demnitatea şi cinstea umană. Modelul omului ai fost pentru Dumnezeul-Copil; 
în tine se oglindea cu toate faptele Sale, aşa cum orice copil se oglindeşte în 
chipul tatălui său, aşa cum orice tată se reflectă în chipul  copilului. 
 Iubirea ta mistică de Dumnezeu i-a fost sfântă năzuinţă. Iubirea ta de 
semeni i-a fost imprimată adânc în conştiinţă. El, Dumnezeul din veşnicie, 
învăţa de la om, pe pământ, rosturile umane. Cum să nu fii desăvârşit cu un tată 
ca tine, drept şi blând, bun şi supus, model de vrednicie?   
Mai înainte de a-şi revela viaţa publică, Isus învăţase totul de la Tatăl Său 
purtător de grijă. 

Străluminat de Duh, tu Îl educai în chip vrednic să-L iubească pe Tatăl.  
 
 
Ajută-ne şi educă-ne să-L adorăm cum  se cuvine pe Acela căruia îi 

datorăm mântuirea. 
       
 
    
 
       * 
 
    26.  
 
 Numai de mână cu tine pot merge să mă adresez lui Dumnezeu faţă către 
faţă. Tu Îl cunoşti atât de bine. L-ai ţinut în braţe, L-ai legănat, I-ai dat să 
mănânce. Pe tine nu te poate refuza Isus pentru că tu I-ai dăruit totul : viaţa, 
munca, dragostea, casa ta, totul, totul. 
 Sfinte Iosife, fie-mi  şi mie scut, cu braţele tale, împotriva pedepselor pe 
care le merit cu prisosinţă. 
 Prin vredniciile tale, fă să fiu albit de vina păcatului, prin mâinile tale şi 
ale Maicii Neprihănit Zămislite să se înalţe rugăciunea mea în Înalturi. Susţine-
mă şi ajută-mă în lupta grea a vieţii şi în ceasul de pe urmă, vino-mi la căpătâi, 
în mâinile tale şi ale Mariei să-mi încredinţez sufletul. 
 
 Ia-mă de mână şi haide Sfinte Iosife, căci trebuie să străbatem 
deşertul lumii acestea. Numai cu tine de mână pot rezista arşiţei şi nisipului. 
Numai tu îmi poţi arăta de departe, oaza de verdeaţă, unde voi putea să-mi 
aflu odihnă. 
 
       * 
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    27. 
 
 Cine altul decât tine îmi poate asigura o protecţie mai puternică, mai 
sigură? 
 Tu care i-ai protejat pe     Isus şi pe Preasfânta Sa Maică de crudul Irod, de 
toţi potrivnicii, făcându-te scut în faţa lor împotriva intemperiilor lumii? 
 Tu care ai primit din mâinile Crailor de la Răsărit sfinte daruri în numele 
Fiului tău : aur, smirnă şi tămâie. L-ai reprezentat cu demnitate atunci când El 
era prea mic ca s-o facă singur. Ai vorbit în numele Lui, ai luat hotărâri în 
favoarea şi spre binele Lui, atunci când, avertizat  de înger, ai plecat degrabă în 
Egipt ca să-L scapi pe El şi pe Mama Sa din mâna lui Irod. Capul Familiei 
Sfinte fiind, tu luai deciziile cele mai drepte şi mai sigure pentru a o apăra. 
 În numele Său şi pentru El te-ai bucurat de adoraţia magilor şi a 
păstoraşilor, de corul îngeresc cântând „Osana! Mărire întru cei de sus şi pace 
pe pământ oamenilor de bunăvoinţă.” 
 Primele învăţături despre Dumnezeu, de la tine le-a primit. Să descifreze 
sulurile Legii, de la tine a învăţat. Să se roage pios Tatălui, de la tine şi de la 
Sfânta Fecioară a deprins. Să meargă la Templu în zilele de Paşti împreună cu 
voi, tu L-ai îndemnat. Şi atunci când El rămâne în templu „întru cele ale Tatălui 
meu” – doar tu şi Sfânt Fecioară aţi înţeles pe deplin ceea ce voiau să spună 
aceste cuvinte. Numai în Templu El se putea simţi acasă pentru că acolo era casa 
Tatălui Său din ceruri. 
 Voi L-aţi dus pe micuţul de opt zile la Templu ca să împliniţi Legea 
iudaică şi să fie circumcis la fel cu toţi primii născuţi de parte masculină din 
neamul iudaic. 
 Au tresăltat inimile voastre de bucurie şi de durere la acest eveniment : 
primele picături de sânge vărsate din trupul micuţ v-au strâns inimile de emoţie, 
dar şi bucuria de a-L oferi Tatălui Ceresc pe acest Copil minunat care venise 
anume ca să mântuie omenirea. Apoi, la oferirea Pruncului în Templu, profeţia 
bătrânului Simeon v-a săgetat inimile : el Îl recunoscuse pe Mesia, Cel care avea 
să fie „semn de împotrivire pentru mulţi”, care „va lumina neamurile”, dar în 
acelaşi timp prevesteşte augusta Patimă a Mântuitorului  şi durerea care va 
străbate ca o sabie Inima Neprihănită a Mamei Sale. 
 Ai fi vrut tu şi Mama Sa să-L apăraţi pe micuţ cu propria voastră viaţă, să-
L protejaţi să nu i se întâmple nimic rău, dar, în acelaşi timp, eraţi conştienţi de 
misiunea Sa divină de mântuire a omenirii şi v-aţi dat consimţământul, FIAT-ul 
vostru, aşa cum un părinte consimte ca fiul lui să plece într-o misiune de unde 
nu se ştie dacă se va mai reîntoarce. Dar datoria de a-şi apăra ţara, neamul, este 
mai sfântă decât orice alt considerent şi părintele trebuie să renunţe şi să-l 
dăruie. 
 Dar în inimile  voastre de părinţi minunaţi tresălta bucuria pentru că 
Pruncul vostru, Fiul Celui Preaînalt, căruia tu i-ai dat nume, va fi în atenţia 
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tuturor. Preasfântul Său Nume va fi rostit de toate buzele, va fi adorat de lumea 
întreagă până la sfârşitul veacurilor. 
 În faţa Sa se vor închina toate neamurile – iudei şi păgâni, fără deosebire, 
recunoscându-L ca Rege şi Mântuitor, ca Dumnezeu al  tuturor. 
 Cum să nu vă bucuraţi că vouă v-au fost oferite aceste privilegii? 
 
 Ajută-mă şi pe mine să mă bucur de privilegiul de a-L iubi pe Isus, în 
felul meu. Şi la rândul meu, să fiu iubită de El, care ne iubeşte pe toţi, 
deopotrivă. 
 
         
       * 
 
 
    28. 
 
  
 Te-ai simţit vreodată ales pentru că Dumnezeu ţi L-a descoperit şi ţi L-a 
dăruit pe Unicul Său Fiu şi te-a chemat să-L cunoşti şi să-L adori, să i te închini 
pentru că El ţi-a acordat şansa mântuirii? Dintre atâtea popoare, dintre atâţia 
oameni care nu-L cunosc încă, tu eşti privilegiat pentru că ai o cunoştinţă, un 
prieten, pe cineva foarte apropiat, pe pământ şi în Cer ! 
 Cineva care te cunoaşte atât de bine, unit intim cu tine, care-ţi ştie toate 
mişcările, gândurile, cuvintele, toate tainele şi din faţa căruia nu poţi fugi, nici te 
ascunde. Dar, în acelaşi timp, cineva puternic, tare, care-ţi dăruieşte siguranţă, 
încredere şi care-ţi promite încă de aici, de pe pământ fericirea viitoare. Şi drept 
arvună, îţi face un dar neasemuit, care nu se poate cumpăra cu tot aurul din 
lume: îţi dă chiar Dumnezeiescul Său Trup şi Preasfântul Său Sânge, semn că 
vrea să te mântuie.  
 Cine şi-ar da trupul şi sângele pentru tine, ca tu să înţelegi că-ţi vrea 
binele? 
 Să nu ignori niciodată acest adevăr, acest sfânt dar pe care Însuşi 
Dumnezeu ţi-l face ţie, om obişnuit, supus slăbiciunii şi căderii în orice 
clipă. Trupul şi Sângele lui Isus sunt sfinte zăloage că El ne iubeşte infinit 
mai mult decât Îl iubim noi pe El. 
   
       * 
 
    29. 
 
 Fără un îndrumător, fără o călăuză sigură nu putem să ajungem în sânul 
Slavei Veşnice la Isus Cristos. Maria şi Iosif s-au oferit pentru noi să ne fie 
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ghizi, faruri, stele strălucitoare care ne călăuzesc la fel ca Steaua miraculoasă pe 
Magii de la Răsărit spre fericirea veşnică. 
 Împreună cu ei, de mână cu ei, putem să ajungem la destinaţie, la capătul 
drumului, la ţinta noastră din ceruri. Altfel am rătăci drumul, ne-am împiedica, 
ne-am opri sau chiar ne-am întoarce  speriaţi de primejdii şi de prea multele 
piedici din cale. Avându-i în faţă drept luminoase călăuze, nu vom greşi 
niciodată drumul. 
 
       * 
 
 
    30. 
 
 Aurul înţelepciunii, tămâia rugăciunii şi smirna Crucii sunt darurile aduse 
de Crai şi din care suntem şi noi invitaţi să ne înfruptăm ca din supremele haruri 
primite din mâna Pruncului Isus, în semn că ne iubeşte şi vrea să ne facă părtaşi 
de darurile primite de El Însuşi. 
 Cine, mai mult decât El ne-a dat şi ne-a împărţit cu generozitate din tot ce 
era al Său, ba mai mult, ni s-a dăruit chiar pe Sine, nouă, oamenilor, Sângele şi 
Trupul Său fiind mântuirea noastră. 

Această supremă onoare făcută nouă, nu de un om, ci de Însuşi 
Dumnezeu, ar trebui să ne oblige în conştiinţă. Noi ce-i putem oferi? Câteva 
rugăciuni spuse în fugă, câteva cruci repezite, un gest de caritate… Dar dacă ne-
ar cere El Trupul şi Sângele nostru, ce i-am răspunde? Ce i-am răspunde, noi 
care ţinem atât de mult la vieţişoara noastră, la corpul şi la înfăţişarea noastră şi 
nu precupeţim nimic pentru a-l îngriji şi a-l proteja cât mai mult… Ni-e dragă 
viaţa şi vrem s-o prelungim cât mai mult. Suferinţa ne sperie grozav. O picătură 
de sânge prelinsă dintr-un deget de face să intrăm în panică. Şi doar e din 
neglijenţa noastră. Dar să-l vărsăm pentru altul, în favoarea cuiva, poate chiar 
să-i salvăm viaţa, cu riscul că noi putem muri   în orice clipă. Cine s-ar încumeta 
la un asemenea gest? Poate un tată, poate o mamă pentru copilul lor, poate nici 
ei. Dar pentru cineva pe care nici măcar nu-l cunoaştem, nu ne-am implica deloc 
pentru că mai scumpă ne e viaţa proprie decât aceea a semenului nostru. 

 
 Să medităm jertfa Mântuitorului pentru noi şi să o preţuim ca pe cel 

mai înalt gest de caritate şi de iubire către aproapele. 
 
 
       * 
 
    31. 
 
 



 21 

   
Cum pot spune oare unii oameni că Dumnezeu se află departe? El e doar 

aici, la doi paşi de noi, în închisoarea de iubire  Sfântului Tabernacol, abia 
aşteptând să reverse asupra noastră toate harurile mântuirii, numai să-L vizităm, 
să rămânem lângă El, să-L primim  cu credinţă şi evlavie. Din Casa Chivotului 
Sfânt ne cheamă necontenit, ne îndeamnă să ne facem părtaşi de Trupul şi 
Sângele Său, să-L primim în inimă şi să-L lăsăm să lucreze înăuntrul nostru, 
curăţind, albind orice urmă a păcatului pentru a deveni vrednici de Sfânta Jertfă. 

Cu evlavie să îngenunchem în faţa Tabernacolului şi vom primi ploaie de 
haruri, revărsări de mângâieri şi de alinare, dulci cuvinte de dragoste şi 
îmbărbătare, rouă peste obrajii obosiţi şi peste surâsul veşted. Ca grădina sub 
ploaia de primăvară se va reîmprospăta chipul nostru, reînsufleţind toate florile, 
toate făpturile, chiar şi aerul din jurul nostru. 

 
Să nu pregetăm a alerga într-un suflet în faţa altarului, acolo unde 

Isus se află PRIZONIER DIN IUBIRE, aşteptându-ne cu răbdare. Şi să nu 
plecăm de acolo până nu ne înfruptăm din savoarea Trupului şi Sângelui 
Său, aducătoare de izbăvire veşnică. 
 
 
 
       * 
 
 
    32. 
   
 A fi credincios harului chemării proprii. 
 

Iosif era un bărbat drept din familia lui David. Neamul lui fusese 
odinioară bogat, dar    acum el îşi câştiga     pâinea cu truda mâinilor. Era 
destoinic, cinstit, evlavios, plin de virtuţi. Avea o casă pe care o întreţinea din 
propria sa muncă. În clipa când este chemat de Dumnezeu să devină Soţul Prea 
Sfintei Fecioare Maria, Iosif primeşte onorat această misiune. Tradiţia spune că 
el, de tânăr făcuse vot de feciorie ca şi Maria. Cu toate acestea, nu s-a împotrivit 
chemării, dar s-a supus şi a ascultat. A împlinit Legea iudaică şi s-a pregătit de 
cununie, aşa cum era obiceiul la tinerii din Nazaret.  

Chemarea sa era de a fi ocrotitorul, sprijinul, purtătorul de grijă al Sfintei 
Familii. Nici nu-i trecea prin minte să spună că nu primeşte această sfântă 
misiune, care nu era deloc simplă. Poate altcineva s-ar fi dat înapoi de la aceste 
îndatoriri.  

Şi el Îl aştepta pe Mesia, nu ştia când şi unde, dar Acesta trebuia să fie din 
neamul său, al lui David. Nici în clipa logodnei, Iosif nu-şi dă seama pe deplin 
de măreţia chemării sale. Dar ca un iudeu pios, primeşte de îndată să fie soţul 
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Fecioarei. Ceea ce i se va dezvălui mai târziu va fi de natură să-l uimească peste 
măsură dar el va păstra cu toată grija posibilă acest har atât de preţios în mintea 
şi inima sa, rămânând statornic în adevărata credinţă, în ceea ce-i spune îngerul, 
în propria-i intuiţie, până la ultima suflare.  

Nici că putea face Dumnezeu o alegere atât de potrivită dând-o pe Maria 
drept Mamă a Fiului Său iar pe Iosif ca tată pământesc, purtător de grijă. 
Dumnezeu ne încredinţează şi nouă pe Fiul Său, ascuns sub voalul pâinii şi al 
vinului sfânt de pe altar, să-L primim cu evlavie, să avem grijă să nu-L irosim, 
să-L purtăm cu demnitate. Pentru că nu este un dar oarecare, ci este chiar Fiul 
Său Preaiubit, venit în lume ca să o spele de păcat. 

Cum îl primim, cum îl păstrăm neîntinat însă, pe Isus Euharistic? Abia 
cuminecaţi, uităm pe cine purtăm în trupul şi sângele nostru! Nu purtăm 
mâncare sau vin ci o persoană divină, îl purtăm pe Însuşi Dumnezeu-Isus, 
prezent în hostia sfântă. 

Măcar în ziua aceea se cuvine să fim tăcuţi, evlavioşi, supuşi, plini de  
iubire, împăcaţi cu lumea şi cu noi înşine. Nimic nu ar trebui să ne tulbure 
pentru că în noi locuieşte Dumnezeu întreg, Trup şi Sânge. Ce taină 
cutremurătoare! Ce sfânt şi de neînchipuit mister, de neînţeles pentru mintea 
umană! Şi totuşi, puterea credinţei ne spune că El este acolo şi va rămâne, atâta 
timp cât îl vom păstra cu vrednicie. 
 
       * 
 
 
    33. 
      

O, Sfinte Iosife bucuria şi mângâierea ta s-au regăsit în Sfânta iubire 
pentru Fecioara Maria şi pentru Isus. Nicicând nu s-a aflat vreun rotund de 
iubire ca şi acesta al trinităţii pământeşti. Isus-Maria-Iosif. 
 Pilda iubirii voastre îmi sfinţeşte sufletul cu adierea neprihănirii cereşti. 
 Plini de încredere, Mama şi Fiul alergau  la tine  în ceasurile grele iar tu le 
insuflai o pace adâncă şi curajul de a face faţă oricărei încercări. 
 Ca un vrednic tată de familie purtător de grijă, luai asupra ta toate grijile, 
toate greutăţile, iar la momente de cumpănă, decizia îţi aparţinea. 
 Ce pace adâncă insuflau privirile tale blânde şi surâsul tău cald, familiei 
sfinte precum şi celor din jur care veneau la tine să-ţi ceară sfat şi ajutor. Nu 
precupeţeai nimic pentru a-ţi ajuta semenii, căci iubirea de aproapele, ca şi 
iubirea  de Dumnezeu erau înscrise în inima ta ca porunca cea mai înaltă. 
 Te aleg astăzi, Sfinte Iosife pentru tot restul vieţii mele drept ocrotitor şi 
mijlocitor la Fiul tău adoptiv şi la Tatăl din Ceruri şi împreună cu Preacurata şi 
nevinovata ta soţie Maria, să duceţi rugăciunile mele în cer şi să mă sprijiniţi în 
toate nevoile mele trupeşti şi sufleteşti. 
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 Iar eu, ca un vrednic copil adoptiv, mă angajez să te venerez cu 
evlavie pe tine şi pe credincioasa ta soţie şi să vă răspândesc cultul cu 
pietate, după puterile mele. 
 
 
     * 
   
 
    34. 
 
 Puternicule protector, Sfinte Iosife,  
 
 Cu ce bucurie alerg la tine ca la izbăvitorul şi scăparea mea din lanţul 
păcatului de moarte. Ca la Maria, scăparea păcătoşilor şi mângâietoarea 
mâhniţilor. Ca la ajutorul creştinilor în orice situaţii. 
 Şi pentru că nu îndrăznesc, din pricina păcatului meu să-mi ridic fruntea 
până la icoana Mântuitorului, te rog pe tine şi pe Preacurata Fecioară Maria, să-
mi pledaţi cauza în faţa Tronului Milei, să fiţi avocaţii mei din oficiu, ca să 
mijlociţi pentru mine, să dobândesc îndurare şi iertare înaintea Tribunalului 
ceresc unde toate se dau pe faţă şi nu le mai pot ascunde. 
 
 
 Cu voi alături, voi putea să mă înfăţişez, bătându-mi pieptul în semn 
de smerită pocăinţă, ca să capăt clemenţă şi îndurare şi, în cele din urmă, 
iertarea deplină şi împăcarea cu Tatăl. 
 
 
 
     * 
 
 
 
    35. 
 

Ca şi Maria, nu vorbeai mult. Nu vorbeai decât atât cât trebuia. Însă toate 
le păstrai în inima ta smerită, la fel ca Maria, meditând minunatul mister al 
Cuvântului Întrupat în sân de fecioară şi imensul şi dublul privilegiu pe care 
Dumnezeu ţi-l acordase : acela de a fi soţul Prea Sfintei Fecioare, mama lui 
Dumnezeu şi tatăl purtător de grijă al lui Isus. Cine, în afara ta mai avusese o 
astfel de cinste? 

Trebuia să te ridici la înălţimea mandatului încredinţat de Providenţă, să-ţi 
împlineşti misiunea harică la care fuseseşi chemat. 
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Da-ul tău a fost total, deplin, hotărât, din toată inima. După ce îngerul te-a 
avertizat s-o iei pe Maria de soţie, căci zămislise de la Duhul Sfânt şi va da 
naştere unui prunc care va mântui neamurile, n-ai şovăit o clipă. 

Aveai acum o misiune aleasă : aceea de a păzi cu străşnicie aceste scumpe 
făpturi. Mai mult, ţi se încredinţase cinstea de a-i da, în calitate de cap al 
familiei, după obiceiul iudaic, un nume fiului Mariei. Un nume dulce care va fi 
pe buzele tuturor, iar cine-l va rosti cu credinţă, va fi mântuit. 

De câte mii de ori au rostit buzele tale, prea scumpul Nume al lui Isus? Cu 
evlavie, cu respect, cu iubire nemărginită. Adoraţia ta era cu atât mai mare cu 
cât acest copil era cu totul neobişnuit, venise pe lume printr-un mister minunat, 
al Întrupării, prin adumbrirea cu duhul.  

 
 
    
      * 
 
   36. 
    
La naştere, steaua-i călăuzise pe Magi până la iesle; păstoraşii fuseseră 

anunţaţi de corul îngerilor. Întreaga natură se bucura de Naşterea Sfântă. 
Aceste minunate evenimente din cer te copleşiseră şi-ţi creau un prilej de 

continuă bucurie.      
 Privind în ochii Preasfintei tale soţii şi văzând în ei bucuria nespusă a 
naşterii, nu puteai să nu participi şi cu întreaga ta fiinţă la această sărbătoare; 
inima îţi cânta de fericire; ochii se umezeau de emoţie, sufletul îţi tresălta în 
Dumnezeu, şi nu conteneai să aduci slavă şi cinste celui Atotputernic care te 
alesese pe tine, fiu al lui David, ca să fii părintele copilului sortit să mântuie 
întreaga omenire. 
  
 O, Sfinte Iosife, fă-ne părtaşi şi pe noi de sfânta bucurie a ta, pe care o 
simţeai de câte ori priveai copilul cel sfânt în braţele tale sau ale Preasfintei 
lui Mame. 
 Ajută-ne să păstrăm neîntinată această bucurie totală şi sfântă. Amin. 
 
 
 
       * 
 
    37. 
 
 Câte scumpe podoabe nu ţi-a dăruit Dumnezeu pentru împlinirea misiunii 
tale : El te-a înzestrat cu credinţă, nădejde, înţelepciune, dreptate, înfrânare, 
evlavie, blândeţe, smerită cugetare şi milostivire. 
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 Erai ca şi Preasfânta Fecioară, curat de întinăciune, nu cunoşteai viciul, 
răutatea, răzbunarea, invidia, ura. 
 Dimpotrivă, cunoşteai măreţia smereniei şi o practicai. Împlineai legea, 
mergeai la Templu, erai un iudeu drept şi evlavios întru care era slăvit numele 
Dumnezeului Cel Preasfânt. 
 Dumnezeu se făcuse micuţ în mâinile tale, era plăpând şi plângea la 
pieptul tău. Dar când ridica ochii spre tine, surâdea, aşa cum copilul surâde 
părinţilor săi pe care, din primele luni de viaţă începe să-l recunoască. 
 De câte ori nu L–ai legănat pe Dumnezeu şi nu i-ai şters lacrimile de pe 
obrăjori, Sfinte Iosife? 
 De câte ori L-ai spălat, L-ai înfăşat, L-ai hrănit şi i-ai dat apă, în anii 
prunciei? 
 De câte ori ai venit la patul lui să-i alungi visele grele, frica de întuneric, 
să-i alini durerile copilăriei? 
 Creştea frumos şi voinic lângă tine şi lângă Prea Sfânta sa Maică. 
 Era lumina ochilor voştri curaţi. 
 Era speranţa voastră şi toiagul bătrâneţilor voastre. Îl vedeaţi crescând cu 
ochii şi vă bucuraţi de orice schimbare, de orice transformare petrecută în trup 
omenesc, pentru că el era aidoma tuturor copiilor. 
 L-ai învăţat să muncească. L-ai deprins meşteşugul lemnului, al 
fierăstrăului, al rândelei şi teslei. 
 Primele obiecte făcute de mâinile micuţe ale lui Dumnezeu, le-ai păstrat 
cu evlavie. Erau semnul că fiul vostru deprinsese meseria. Putea să-şi câştige 
singur traiul atunci când voi n-aţi mai fi fost capabili să-i oferiţi cele 
trebuincioase. 
 El era „ascultător şi supus” în casa voastră, iar prezenţa Lui lumina casa şi 
atelierul, lumina împrejurul, degaja un aer sfânt şi blând şi o pace 
nemaiîntâlnite. 
 Ce tablou fericit! Isus în mijlocul părinţilor săi, în casă, în curte, în atelier, 
în împrejurimi, în Templu. 
 Nimic nu putea tulbura tihna acestei Sfinte Familii. 
 
 Ajută-ne, Sfinte Iosife, să păstrăm pacea în familia noastră, aşa cum 
tu ai ştiut s-o păstrezi şi să fim uniţi în gând, în inimă, în rugăciune, spre 
slava Domnului şi Dumnezeului nostru, după modelul Sfintei Familii. 
 
 
 
       * 
 
    38. 
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 Îmbrăcat întru sfinţenia curăţeniei celei sufleteşti şi lipsit de grozăvia 
patimilor, erai, Sfinte Iosife, singurul bărbat destoinic hărăzit a fi soţul Fecioarei 
Născătoare de Dumnezeu. 
 Casă ai zidit, Patriarhule Iosif, casă trainică şi curată pentru Maica lui 
Dumnezeu şi pentru Dumnezeu Însuşi. Uşa acestei case frumoase erai şi poarta 
ei păzită cu străşnicie. Şi de năvala celor potrivnici o apărai cu propria ta viaţă. 
Însuşi Dumnezeu îţi încredinţase aceste sfinte comori şi te împodobise cu darul 
vegherii, al ocrotirii, al stăruinţei în bine. 
 Ce fericită e casa care are ca stâlp un bărbat destoinic! Ea este apărată de 
furi, apărată de intemperii şi catastrofe naturale. 
 Ea este o oază de pace şi linişte pentru orice drumeţ care-şi află mas în 
miezul de noapte, care găseşte merinde pe masă şi apă-n urcior, care primeşte un 
pat spre odihnă, primind totodată pace şi binecuvântare, belşug sufletesc, 
posibilitatea de a se întrema fizic şi psihic. 
 O gazdă bună care oferă ospitalitate unui drumeţ, este bine plăcută în 
ochii lui Dumnezeu. 
 Dar o persoană care-L găzduieşte pe Dumnezeu Însuşi? 
  
 Ajută-ne, Sfinte Iosife, să fim gazde bune, atunci când vei binevoi să 
cobori în trupul şi sufletul nostru, să te ospeţim, aşa cum meriţi pentru a 
rămâne cu noi pentru totdeauna. 
  
 
 
      * 
 
  
 
 
    39. 
 
 Cu câtă puritate, smerită iubire şi devoţiune L-ai primit tu, în noaptea 
Sfintei Naşteri pe Dumnezeu – copil, ivindu-se din sânul binecuvântat al Prea 
sfintei Fecioare, soţia ta. 
 Ai dat ajutor şi ai pregătit sălaşul naşterii divine, modest dar înconjurat de 
căldură. 
 Fiul lui Dumnezeu trebuia să vină pe lume într-o grotă, într-o iesle săracă, 
privegheat de animale blajine, domestice, pentru a ne învăţa pe noi ce-i sărăcia. 
Dezgolit de slava din ceruri, Dumnezeu-Fiul acceptă să fie acoperit de scutece 
încropite în grabă, improvizate, modeste.  
 Maria, Mama Sa, deşi s-ar fi bucurat ca fiul ei să se nască într-o casă, n-a 
murmurat, n-a protestat, nu s-a plâns. A acceptat supusă voinţa Tatălui. 
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 Umplută de Duh, a văzut în micuţa făptură pe Mântuitorul lumii şi al ei, 
care-i surâdea îngereşte. Nici o altă bucurie nu se poate compara cu a ei. Acest 
Prunc, cu totul neobişnuit, coborât din sânul ei feciorelnic, avea să-i răscumpere 
pe oameni de păcate. Era Mesia cel aşteptat, cel profeţit, cel care de veacuri era 
pe buzele tuturor iudeilor. Ea ştia acest lucru şi soţul ei ştia. Dar deocamdată 
trebuiau să păstreze taina ca nu cumva viaţa micuţului să fie primejduită. 
 Stătea plăpând şi gingaş în braţele mamei privind cu ochi mari lumea în 
care venise, pentru care fusese trimis şi deocamdată nu înţelegea nimic. 
 Părea un copil ca toţi copiii. Doar corul îngerilor cântau slavă în cer şi pe 
pământ celui proaspăt născut şi păstoraşii care fuseseră vestiţi de îngeri începură 
să-l adore şi să i se închine ca în faţa Marelui Împărat al lumii. Mai târziu vor 
sosi Craii de la răsărit, cu darurile lor evidenţiind măreţia acestui eveniment 
unic. 
  Prilej de bucurie la Betleem şi în împrejurimi. Prilej de slavă în ceruri. 
 
 
 
       * 
 
    40. 
 
 Niciodată în viaţa sa de până acum nu avuseseră un dar atât de preţios, un 
copil minunat, un prunc aparent ca toţi pruncii, dar care era Fiul Celui Preaînalt, 
venit pe pământ în chip misterios şi tainic, tocmai în familia Sa, în sânul 
neprihănit al logodnicei sale, Maria. Cum să-i mulţumească lui Dumnezeu 
pentru această binecuvântare. Niciodată nu visase, în smerenia şi buna lui 
cuviinţă că va fi el cel ales să-i poarte de grijă. Şi totuşi îngerul îl edificase: nu 
era nici o îndoială. Nu avea de ce să se teamă, căci ceea ce se zămislise în Maria 
era prin adumbrirea cu Duhul Sfânt de la Tatăl cel Preaînalt şi Multmilostiv. 
 Toată viaţa va trebui să păstreze această nepreţuită comoară cu însăşi viaţa 
sa să o apere şi să o ocrotească. 
 El nu avea nimic mai de valoare pe lume decât pe Dumnezeiescul Copil 
care devenise Fiul său adoptiv şi pe care-L iubea cu cea mai înflăcărată dragoste  
ca şi pe Preacurata soţie. 
 Seva pune fără şovăire la dispoziţia lor cu o disponibilitate totală, cu acea 
mărinimie vrednică de marii patriarhi, profeţi şi regi ai neamului său. Nu-şi mai 
aparţinea sieşi, din clipa când primise nobila misiune. 
 Cu toate acestea, atunci când vine timpul, va merge la templu împreună cu 
Maria ca să-L ofere lui Dumnezeu, să-L aducă în faţa altarului ca pe o jertfă 
preţioasă, aşa cum în vechime Avraam îl dăduse pe Isaac, singurul său fiu să-l 
jertfească pe Muntele Moria. 
 Trebuia împlinit ceea ce Dumnezeu poruncise. Nu mai încăpeau voinţă 
proprie, egoism, dorinţă personală în faţa acestei măreţe şi sublime obligaţii. De 
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altfel, cea mai mare dorinţă a lui Iosif era de a împlini voinţa lui Dumnezeu dată 
prin Legea lui Moise. 
 De la oferirea în Templu, până la Jertfa pe altarul Calvarului aveau să 
treacă mai bine de treizeci de ani. 
 Iosif îşi făcuse datoria. Legea lui Dumnezeu sălăşluia în adâncul inimii 
sale şi oferind pe Fiul său lui Dumnezeu, el îşi unea jertfa sa cu a Lui, ca şi cu 
aceea a Mariei,  jertfe care nu erau mai prejos. 
 
 
 
       * 
 
 
    41. 
 
 Sabia durerii le va străpunge inimile amândurora la gândul că acest 
copilaş nevinovat va trebui să ispăşească pentru păcatele lumii. Dar voinţa lui 
Dumnezeu era mai presus de toate şi ei se legaseră ca să-i împlinească voinţa, 
oricât de greu le-ar fi fost. Nu există renunţare mai nobilă şi jertfă mai  
mărinimoasă decât a acestor sfinţi părinţi ai lui Isus! 
 Când Dumnezeu ne încredinţează ceva, o face pentru a-i înapoia ceea ce 
ne-a încredinţat în mai mare măsură. 
 Ne-a dat viaţa pentru a-I sluji  Lui şi a i-o înapoia în perfectă concordanţă 
cu voinţa Sa. Nu avem dreptul să facem, din viaţa noastră ceea ce dorim noi, să 
o pângărim, să ne batem joc de ea. Căci, cum am mai putea-o înapoia într-o stare 
jalnică, nedemnă? 
 Să medităm la toate bunurile pe care ni le-a încredinţat Dumnezeu 
începând cu acela al naşterii noastre, al spălării de păcat în apa Botezului, în apa 
neprihănirii şi, înainte de a  săvârşi un lucru neconform cu numele de creştin, să 
ne gândim cum în vom putea înapoia lui Dumnezeu ceea ce ne-a încredinţat cu 
iubire şi infinită milostivire. 
 
 Ajută-ne, Maică a Domnului şi Sfinte Iosife să păstrăm şi noi în pace 
şi bucurie lăuntrică darurile primite, aşa cum voi L-aţi păstrat pe Isus pe 
care vi L-a încredinţat Dumnezeu Tatăl. 
 
 
 
       * 
 
    42. 
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 Tu însuţi jertfit, cu tot ce-ţi aparţine – unindu-te cu marea jertfă – te-ai 
făcut părtaş la misterul de mântuire care întrece toate misterele. 
 În Cupa Mântuirii oferită Maiestăţii Dumnezeieşti erau amestecate clipele 
tale de adoraţie, mulţumire, ispăşire, jertfă, sprijin, ocrotire, muncă, sudoare, 
lacrimi şi sânge. Toate le-ai dăruit lui Dumnezeu şi de jertfa de sânge n-ai fost 
străin, chiar dacă n-ai urcat Calvarul. 
 Dar prin jertfa de sine, prin dăruirea totală şi absolută lui Dumnezeu şi 
Fiului Său, unindu-te intim cu jertfa Mântuitorului, ai luat parte împreună cu 
drepţii la această sfântă lucrare. 
 Alături de Maica Domnului care este co-mântuitoare şi mijlocitoare a 
mântuirii te afli şi tu. 
 Prin discreţia ta, prin mărinimia şi dăruirea totală de sine faţă de Acela pe 
care L-ai slujit până la capăt, te afli şi tu. 
 La fiecare Jertfă a Sfintei Liturghii, tu şi Maria sunteţi prezenţi, alături de 
Fiul vostru, ca să vă dăruiţi de fiecare dată pe voi înşivă, cu tot ce-i al vostru, şi 
aşa până la sfârşitul veacurilor. 
 Şi câte binefaceri spirituale nu ne procuraţi nouă, câte haruri şi 
binecuvântări nu mijlociţi de la Domnul pentru cei care participă la această 
Taină Supremă! 
 
 Ajutaţi-ne să-L jertfim cu vrednicie pe Isus Mântuitorul şi să ne unim 
total şi definitiv cu Jertfa Sa, spre binele, pacea şi fericirea noastră veşnică. 
 
 
 
 
    
       * 
 
 
    
    43. 
 
 În sfântă tovărăşie ţi-ai însoţit familia din Ţara lui Israel în Egipt la 
îndemnul Îngerului Domnului, iar apoi, după ani de surghiun, din  
Ţara Egiptului, înapoi în Israel. Tu ai fost călăuza, sprijinul lor în acele încercate 
timpuri şi nu v-a fost uşor să înfruntaţi ţinuturi necunoscute, necălcate de tălpile 
voastre, prin deşertul cel mai pustiu, fără hrană şi apă. 
 Pronia dumnezeiască v-a arătat calea, nu aveaţi alt adăpost decât bolta 
cerească şi drumul era lung şi pustiu, parcă fără margini. Dar, avându-i alături pe 
Pruncul Isus şi pe feciorelnica Sa Maică, nu ai dat înapoi o clipă pentru că ştiai 
că, dacă i-ai fi părăsit şi tu, n-ar fi putut să se salveze din mâna crudului tiran. 
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 Tu ai fost un exemplu desăvârşit de ascultare a voinţei divine. Te-ai supus 
fără murmur, deşi mult mai comod era pentru tine să rămâi acolo unde te aflai.  
 Isus v-a făcut pe tine şi pe Mama Sa părtaşi la purtarea Crucii Sale, încă 
de la naştere, unindu-vă cu El la opera răscumpărării, căci fără cruce nu există 
mântuire, crucea e garanţia iubirii lui Dumnezeu. 
 Erai un iudeu imigrant în Ţara Egiptului, cu familia ta. Băştinaşii te 
priveau cu dispreţ sau poate cu ură pentru că naţiunea aceasta păgână era 
dominată de altfel de zei. 
Cât curaj ţi-a trebuit să rămâi aici în mijlocul păgânilor, să-ţi găseşti de lucru, să-
ţi încropeşti un adăpost, să câştigi atât cât să-ţi întreţii preţioasa familie. Şi mai 
ales, ce încercare să fii supus atâtor umiliri şi să nu ripostezi, să nu spui tuturor 
că fiul tău de care acum ai grijă este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Tărie de 
caracter, răbdare, smerenie, pioasă încredere în Pronia divină şi o mare iubire – 
acestea erau virtuţile care te-au făcut să învingi greutăţile exilului. Singurele tale 
bucurii erau Isus şi Maria, privind la ei şi mângâindu-i, nici o primejdie nu te 
mai înspăimânta. 
 Unit atât de intim cu aceste persoane scumpe, primeai tărie, sprijin şi 
mângâiere. 
  
 Ajută-ne Părinte purtător de grijă să rămânem şi noi uniţi cu Isus şi 
Maria în lumea aceasta care este ca un surghiun pentru a rămâne în patria 
cerească uniţi pe veci cu ei şi cu tine! 
 
 
 
    
    
 
       * 
 
 
 
 
 
    44. 
 
 Întors acasă, în atelierul tău de o simplitate înduioşătoare, la Nazaret, ai 
revenit la ale tale, trăind în retragere discretă, într-o viaţă cumpătată, fără nimic 
extraordinar în aparenţă. 
 Dar extraordinarul există sub ochii voştri, în inimile voastre, creştea ca 
apa şi vă lumina vieţile. Însă deocamdată nimeni nu trebuia nici măcar să bănuie 
acest minunat mister căci nu venise vremea. 
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 Lumea vedea în tine şi în fiul tău, un simplu tâmplar cu ucenicul său 
lucrând râvnic pentru a vă câştiga pâinea şi trăind decent alături de Maria, soţie 
şi mamă. 
 Tu îţi îndeplineai cu conştiinciozitate datoria stării tale, pe care ţi-o 
alesese Dumnezeu : faptele tale, aparent banale erau pline de merite înaintea lui 
Dumnezeu, căci erau făcute cu intenţii curate şi cu o iubire nespusă, fără 
murmur sau plângere că nu le poţi îndeplini sau nu ai cu ce să lucrezi. 
 Aşadar, „făceai” bine toate treburile tale. 
 Ca şi Sfânta Tereza a Pruncului Isus, sfânta „faptelor mici, neînsemnate”, 
dar făcute din inimă, te-ai evidenţiat în faţa Providenţei divine, prin chiar aceste 
simple îndatoriri casnice, căci sfinţenia nu constă numai în a face lucruri mari 
care aduc onoruri, ci şi prin lucrurile cele mai mărunte, dar făcute cu râvnă şi cu 
intenţii bune, spre slava lui Dumnezeu şi ajutorarea aproapelui. 
 De fapt, tu sfinţeai toate obiectele pe care le atingeai şi sfinţeai şi propria 
ta muncă, pentru că omul, prin intenţiile lui spirituale sfinţeşte locul şi obiectele 
şi nu invers. Făcând totul în favoarea lui Dumnezeu. Cu gândul şi inima la 
Dumnezeu, lucrul făcut devine parte din tine închinat lui Dumnezeu. Restul e 
zadarnic şi mai bine nu ne-am strădui să facem, pentru că numai fapta întru 
Domnul îţi umple mâinile cu daruri la judecata din urmă. 
 
 
 Întru aceasta ai fost desăvârşit, Sfinte Iosife şi ne înveţi şi pe noi taina 
acestei desăvârşiri, aceea de a fi conştiincioşi în tot ce facem, chiar şi în 
lucrurile cele mai neînsemnate. 
 
 
 
       
       * 
 
    45. 
 
 
 Exemplul tău de viaţă lăuntrică, mistică, simplă, meditativă, retrasă şi 
foarte pioasă trebuie să ne fie nouă permanent în faţă. 
 Însă oamenii îndeobşte, nu sunt obişnuiţi să întreprindă ceva în taină, ei, la 
cea mai mică lucrare, simt nevoia să arate lumii ce-au făcut pentru a fi admiraţi, 
ascultaţi, scoţi în evidenţă, premiaţi, eventual răsplătiţi imediat. 
 Premiul cel mai mare, darul cel mai înalt ar fi că Dumnezeu ne-a copleşit 
cu darul şi încrederea Sa pentru a lucra pentru El. Nu ştim să preţuim comorile 
cu care am fost înzestraţi şi adesea le neglijăm sau chiar le aruncăm la gunoi, le 
folosim prost în detrimentul nostru. 
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 Retraşi în tăcerea şi contemplaţia inimii, putem lua aminte mai bine la 
darurile cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, pentru a le cultiva cât mai bine şi a i le 
întoarce sporite, pentru slava Sa şi mântuirea noastră. 
 Dumnezeu nu priveşte la faptele exterioare, nici la înfăţişarea omului. 
Privirea sa pătrunde-n adânc şi citeşte smerenia şi curăţia inimii cu care este 
făcut un lucru. 
 Iar o misiune de sfinţenie poate fi învăluită gingaş în aparenţa celor mai 
mici fapte şi stări. 
 Exemplu de viaţă lăuntrică, maestru de asceză şi sfinţenie, Sfântul Iosif, 
ca şi Maria, păstra toate în inima sa. Unirea cu Dumnezeu şi cu Maica Domnului 
l-a condus la desăvârşire spirituală, astfel încât, în viaţa pământească, aceste trei 
nume : Isus-Maria-Iosif nu se pot disocia, formând o fericită trinitate la care 
putem apela ori de câte ori avem nevoie.  
 

După modelul, după pilda grăitoare a Sfântului Iosif şi aceea a Prea 
curatei Maici a lui Isus, să trăim în intimitate, uniţi în gând, rugăciune şi 
faptă cu Dumnezeu pentru a putea să ne bucurăm atunci când va fi timpul, 
de Treimea din Ceruri. Amin! 

 
 

 
      * 
   46. 
 
Aşa cum părinţii aleg pentru copiii lor învăţători, dascăli şi profesori 

prestigioşi pentru a-i învăţa diferite materii sau meserii, aşa trebuie să le 
numească şi un maestru pentru suflet. Pentru că un astfel de maestru va lucra 
neobosit şi va modela, iluminat de har, sufletul copilului în simplitate, adâncă 
smerenie şi curăţie perfectă, evlavie şi râvnă faţă de cele cereşti şi o bună 
conduită morală faţă de semeni. 

O personalitate nu poate fi întreagă dacă-i lipseşte componenta spirituală, 
dacă nu şi-a însuşit adevărurile şi învăţăturile despre Dumnezeu şi despre suflet. 

Sfântul Iosif este un model desăvârşit de urmat, un maestru de suflete, de 
neînlocuit. Luându-l drept ajutor şi sfătuitor zi de zi, el ne va lumina, ne va 
edifica asupra a ceea ce avem de făcut în viaţă pentru a ne uni intim cu Isus şi cu 
Preacurata Sa Maică. 
 

Să-l invocăm adeseori, să ne conducă în calitate de călăuză dreaptă pe 
calea perfecţiunii, pentru a înainta în viaţa de sfinţenie după acest model, 
spre binele nostru şi al celor din jurul nostru pentru care suntem datori a 
ne ruga. 
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      * 
   47. 
 
Şi poate că pierderea şi regăsirea lui Isus copil, în Templul din Ierusalim 

vor să spună că nu în vâltoarea, în vârtejul lumii trebuie să căutăm bucuria, 
liniştea pierdută, ci în trecerea, reculegerea, meditaţia şi rugăciunea Casei 
Domnului. Doar aici sufletul îşi regăseşte tihna îndelung căutată, căci : 
„neliniştită este inima noastră până când nu se va odihni în Tine” – spune 
Sfântul Augustin. 
 Creaţi pentru Dumnezeu, numai în El putem afla viaţa adevărată, departe 
de vuietul asurzitor şi neliniştitor, provocator de angoase, al lumii. 
 Numai „întru cele ale Tatălui” se află Fiul, şi îl putem găsi legat cu lanţul 
iubirii în Sfântul Tabernacol, făcându-se prizonier de bună voie pentru noi. 
 De acolo ne vorbeşte faţă către faţă, ne arată Trupul şi Sângele Său 
preacuratele răni, învăţându-ne ştiinţa sfinţilor, adică ştiinţa iubirii de Dumnezeu 
şi de aproapele. 
 
 Sfinte Iosife, tu care împreună cu Prea Sfânta Fecioară Maria ai 
cunoscut durerea pierderii preaiubitului vostru fiu, ajută-ne să-l păstrăm 
pentru totdeauna în tabernacolul inimii şi să ne bucurăm de El ca de o 
sfântă regăsire. 
 
 
       * 
 
 
    48. 
 
 O, sfântă revărsare a Inimii celui Preaînalt care ţi-a inundat sufletul cu 
iubire. Încă din sânul preacurat al Fecioarei, tu L-ai iubit şi L-ai adorat, L-ai 
aşteptat cu nespusă bucurie şi nerăbdare. Avea să fie al vostru, mângâiat de 
mâinile voastre, hrănit de voi, învăţat de voi, atât cât Tatăl va voi să-L lase pe 
pământ. 
 Erai atât de dornic să ştii cum va arăta acest Dumnezeu micuţ, Fiul Celui 
Preaînalt, zămislit prin adumbrire de Duh! 
 Ce va avea el special faţă de voi, părinţii pământeni, cum vă veţi înţelege 
cu El? Iubirea ta întrecea orice limite omeneşti, nu se putea compara decât cu 
aceea a Fecioarei Maria, care era, de asemenea, supranaturală, iluminată de Duh. 
 Era crâmpei de iubire dumnezeiască, scânteie din focarul Inimii 
Preasfinte. 
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 Ca tată nutritiv, beneficiai alături de Preasfânta Sa Maică, de toate darurile 
Tatălui venite prin acest prunc divin, de privirile, mângâierile, îmbrăţişările, 
zâmbetul său filial, primele cuvinte rostite care v-au chemat : Mamă şi Tată! 
 A crescut sub ochii copleşiţi de iubire, la pieptul tău, în braţele tale. Primii 
Săi ani de viaţă v-au aparţinut, ţie şi Maicii Sale, în exclusivitate. Respiraţi prin 
El şi inimile voastre pulsau o dată cu a Lui. 
  Dedicându-te familiei tale sfinte în exclusivitate, ai dovedit că te-ai 
ridicat la înălţimea harului chemării proprii, la înălţimea misiunii pentru care 
Dumnezeu te-a ales şi te-a pregătit, pe tine, om drept, cinstit, pios, de bună 
voinţă, din spiţa lui David, om cu frica de Dumnezeu şi cu dragostea-n suflet, 
mărinimos până la despuierea de sine, deschis la inimă şi de o blândeţe şi 
delicateţe rar întâlnite. 
 
 
 
       * 
 
 
    49. 
 
 
 Ţi-ai închinat, ţi-ai consfinţit viaţa în întregime Mântuitorului. Orice gând, 
vorbă sau faptă erau închinate Lui şi pentru El. Mai presus de orice pe lumea 
aceasta erau copilaşul Isus şi feciorelnica Sa Maică, soţia ta. 
 Iubirea ta pentru ei nu a constat numai în vorbe, ci mai cu seamă în fapte : 
ai suferit, ai înfruntat primejdii, te-ai jertfit pe tine însuţi pentru ei, cu o dăruire 
vrednică de exemplul martirilor. Prin aceasta te-ai dovedit demn de a fi ucenicul 
lui Dumnezeu răstignit. Chiar dacă n-ai fost de faţă pe Calvar, i-ai purtat Crucea, 
întreaga viaţă,  lepădându-te de tine însuţi şi  urmându-L, încă de pe când nu îşi 
desăvârşise opera de mântuire. 
  
 Ajută-te, Sfinte Iosife, să-L urmăm şi noi pe Isus aşa cum tu L-ai 
urmat, cu desăvârşită încredere, nădejde şi iubire, nu numai pe Tabor, dar 
şi pe Calvar, pentru a fi vrednici de iubirea Sa. 
 
 
 
       * 
    50. 
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 Sfinte Iosife, din clipa naşterii, Isus s-a încredinţat total iubirii şi 
devoţiunii tale. În acelaşi timp, tu însuţi te-ai încredinţat Iubirii Lui, pentru 
întreaga omenire şi în chip deosebit pentru tine şi Mama Sa. 
 Acest schimb admirabil de dragoste, izvorât din Divina Îndurare a fost 
raţiunea ta de a trăi pe acest pământ. 
 Iubirea cheamă iubire şi nu se poate hrăni cu altceva decât tot cu iubire. 
Dragostea ta omenească, străluminată de Duh şi Dragostea divino-umană a lui 
Isus s-au contopit în chip fericit. Nici o familie din lume nu s-a bucurat de mai 
multă iubire decât Sfânta voastră familie. Deşi atât de încercată de fel şi fel de 
primejdii, ea a rezistat, trecută prin focul arzător al Duhului Sfânt. 
 O sfântă fidelitate vă ţinea uniţi, astfel încât, pe drept cuvânt, puteţi fi 
numiţi „treimea pământeană” ce-şi află sorgintea şi împlinirea în Prea Sfânta 
Treime din ceruri. 
 Numele voastre sfinte nu pot fi disociate în rugă. Creştinii vi se adresează 
cu încredere neclintită, pentru a obţine pacea, îndurările, mângâierile voastre în 
nevoi şi primejdii, în decursul vieţii, dar mai cu seamă, în ceasul cel din urmă 
când, încredinţaţi acestor sfinte nume, vom putea trece cu bine marele zid care 
desparte pământul de cer, viaţa de moarte, pentru a ne putea regăsi fericiţi 
împreună cu ceata aleşilor, în veşnicie, în Împărăţia promisă. 
 
 
 
      * 
 
    51. 
 
  
 O bucurie de nestins îţi înflăcăra sufletul dăruit lui Isus şi Maicii Sale 
Preasfinte. 
 Pe de o parte pentru că Dumnezeu, în marea Sa Milostivire, binevoise să-
L trimită pe Mesia spre mântuirea lumii căzută în păcat, iar pe de alta, că 
Mântuitorul lumii se afla chiar lângă tine, în casa ta, în patul şi la masa ta, în 
atelier, în preajma ta, dar mai ales în sufletul tău, unit cu tine în chip miraculos 
şi, mai mult decât altă persoană, tu Îl cunoşteai împreună cu Maica Sa, vouă vă 
dăruia toate clipele Sale, încă e la naştere până la începutul vieţii Sale publice. 
Ce ţi-ai fi putut dori mai mult?  
 Să locuieşti în casă cu Dumnezeu în persoană, nu era un lucru obişnuit, 
nici de trecut cu vederea. Ochii credinţei voastre Îl vedeau aşa cum este, 
Dumnezeu Întrupat, venit în carne omenească, făcut om ca şi noi, - afară de 
păcat -, mişcându-se şi respirând aidoma vouă. Şi totuşi, El era Fiul Celui 
Preaînalt, trimis de Tatăl în Marea Sa Milostivire cerească. 
 Câtă cinste, câtă onoare nu vă făcuse Dumnezeu prin acest dar neasemuit 
care era însăşi Puterea şi Viaţa, Calea şi Adevărul, Lumina lumii şi Sarea 
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pământului, Soarele dreptăţii, Mielul cel Blând dus la înjunghiere, Mesia cel 
profeţit şi aşteptat de milenii, după care suspina întreaga omenire suferindă. 
 Cerul îşi deschisese lacătele, zăgazurile fuseseră rupte, Dumnezeu 
coborâse între oameni. Nu mai existau graniţe între cer şi pământ, Dumnezeu 
Tatăl întindea omului o punte de legătură, o scară sfântă pe care omul putea urca 
treaptă cu treaptă. 
 Şi scara aceea se numea Isus, Mântuitorul, Cristosul Cel Uns cu putere, în 
stare să se jertfească pe cruce pentru a mântui păcatul lumii. 
 Nicicând îndurarea lui Dumnezeu nu se vădise mai mare. Nici pe timpul 
patriarhilor şi al profeţilor, nici în vremea regilor. 
 Acum sosise timpul  binecuvântat al mântuirii. Trebuia numai să-L 
primim pe acest Fiu aşteptat, să-L adorăm şi să ne închinăm Lui. 
 
 
 Prin exemplul tău, Sfinte Iosife, care L-ai adorat toată viaţa şi ţi-ai 
încredinţat-o Lui, slujindu-i cu iubire şi devotament, să-L primim şi noi în 
Betleemul inimii, să-i aducem daruri faptele noastre de pocăinţă şi de 
evlavie şi în comuniune cu El, să ne prezentăm în faţa Tatălui ceresc, de 
mână cu Sfânta Fecioară şi Sfântul Iosif, ca fii pământeni, conştienţi de 
faptul că am fost creaţi să-L slujim pe Acela care şi-a dat pentru noi Trupul 
şi Sângele. 
 
 
 
 
      * 
 
 
    52. 
 
 
 Tu eşti semn al unităţii în familie, căci, fiind capul Sfintei Familii, ai 
menţinut-o unită într-o sfântă legătură a Iubirii. 
 Recunoscător şi credincios Tatălui până la sfârşit, că te-a făcut pe sine 
părtaş de o lucrare aşa de mare, te-ai dăruit pe deplin, desăvârşind planul proniei 
divine asupra voastră şi Sfânta orânduire a voinţei lui Dumnezeu pe pământ. 
 Tu L-ai oferit pe Isus Tatălui ceresc încă de la Templu, apoi, după ce L-ai 
crescut, L-ai oferit pentru jertfa supremă. 
 Ce altă ofrandă mai mare puteai aduce Dumnezeului Tată decât pe Fiul 
Său Unul Născut, ca jertfă curată pe altarul crucii? 
 Cu toate că te-a durut foarte mult când ştiai că trebuie să-L jertfeşti, ca şi 
pe Avraam când l-a dus pe fiul său Isaac să-l jertfească Domnului, pe muntele 
Moria, ascultarea ta a fost desăvârşită. Te-ai supus voinţei Tatălui Ceresc, dând 
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tot cea aveai mai scump, pe fiul tău adoptiv, pe care-L crescuseşi încă de la 
naştere. Dar preţioasa Sa moarte trebuia să aducă mântuirea lumii aşteptată e 
veacuri. 
  
 Ajută-mă, Sfinte Iosife, să mă supun şi eu voinţei divine, dăruind 
jertfa mea Tatălui ceresc, spre ispăşirea greşelilor şi pentru iertarea 
deplină! 
 
      * 
 
 
    53. 
 
 
 În sfânta ta casă, i-ai oferit adăpost Mântuitorului Lumii înfrângând orice 
greutăţi sau întâmplări potrivnice. 
 Familia Sfântă al cărei Cap eşti, este un model desăvârşit de familie 
creştină. Unită în Duhul Sfânt, în spirit de iubire, pietate, rugăciune, caritate, 
dragostea pentru muncă, ascultare, supunere şi înţelegere, familia creştină este 
„mica biserică”, ce-L poate adăposti pe Isus Cristos în trupuri şi suflete. 
 O familie creştină este un cămin binecuvântat de Cer şi de îngeri. Pacea 
care domneşte în familie se răsfrânge şi asupra celor din societate. 
 Ce frumos titlu de glorie este acela de tată ca şi acela de mamă de familie! 
Numai în atmosfera sănătoasă a căminului părintesc se pot dezvolta copiii 
plenar, privind exemplul părinţilor şi fiind educaţi în spirit creştinesc, pentru a 
deveni oameni întregi. 
 În sânul binecuvântat al familiei pot îmboboci, înflori şi rodi florile 
gingaşe care sunt copiii, ca într-o grădină din Paradis, luminate de Soarele blând 
din ochii părinţilor. 
 Respect şi dragoste reciprocă, înţelegere şi toleranţă, gingăşie şi afecţiune 
sunt principalele îndatoriri reciproce ale membrilor unei familii. 
 Familia creştină trebuie să devină încă de pe pământ o icoană a 
paradisului, un sălaş al păcii, al unirii şi al bunei înţelegeri, un loc de tihnă 
binecuvântată unde poposesc îngerii. 
  
 O, Sfinte Iosife, păzitorul şi ocrotitorul familiilor creştine, ia sub 
oblăduirea ta sfântă şi familiile noastre pentru a le putea păstra în acea 
pace paradisiacă  pe pământ şi în ceruri! Amin! 
 
 
 
 
       * 
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    54. 
 
 De câte dezmierdări îngereşti te-ai putut bucura, din partea Pruncului 
divin, în căsuţa din Nazaret! 
 De câte surâsuri minunate! Câte gângureli şi cuvinte de început nu ţi-au 
mângâiat auzul! Primii paşi ai micuţului, tu i-ai sprijinit, din primele căderi tu şi 
mama Sa L-aţi ridicat în braţe! 
 Primele scâncete pentru urechile voastre au fost şi ale corului de îngeri. 
Primul leagăn, prima copaie, de mâinile tale cinstite au fost modelate. 
 Nu trăiai decât pentru a-L sluji pe El şi pe Maica Sa, pentru a-i vedea 
mulţumiţi şi fericiţi. 
 Cât te-ai bucurat privindu-i pe Crai cum Îl adoră şi-I aduc daruri preţioase, 
pe păstoraşi cum i se închină, pe îngeri cum îi cântă „Osana!” 
 Privind-o pe Maica Sa cu Pruncul la piept, prindeai puteri pentru a 
înfrunta primejdiile care vă aşteptau. Ce sfântă comuniune exista între voi trei! 
Uniţi atât de perfect, nu concepeaţi să trăiţi unul fără celălalt. Nu v-aţi despărţit 
niciodată, formând o sfântă treime pe pământ, preamărind în rugăciune, în faptă, 
în gând, Preasfânta Treime din Ceruri. 
 
 Ajută-ne Sfinte Patriarhe să ne unim şi noi intim şi de nedespărţit cu 
Isus şi cu Maica Sa, pentru ca împreună cu ei să ne regăsim în ceruri în 
veşnicie! Amin! 
 
 
       

* 
 
 

    55. 
 
 Belşug de haruri era numele tău pronunţat de Dumnezeu şi de îngeri, 
pronunţat de Maica Fecioară. Câte comori de virtuţi nu ascundea acest nume! 
 Buze de sfinţi l-au pronunţat cu evlavie. Înşişi îngerii Domnului îl rosteau 
cu respect. 
 Un nume glorios care inspiră încredere, siguranţă, ocrotire, spor de pace şi 
tihnă, linişte interioară, bucurie casnică şi alte comori de virtuţi angelice. 
 Alături de cele ale lui Isus şi Mariei, numele tău sună nespus de dulce pe 
buzele creştinilor. 
 
 O, Sfinte Iosife, ajută-mă şi aşează-mi pe limbă numele tău lângă 
acela al lui Isus şi acela al Maicii Preasfinte. 
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 Ele să-mi fie refugiu în toate nevoile mele sufleteşti până în clipa din 
urmă! 
 
 
      
       * 
 
    56. 
 
 Un cămin conjugal vrednic de îngeri, în care crinul neprihănirii, crinul 
fecioriei înflorea cu floare de nevestejit. În care adierea, mireasma Curăţiei se 
simţea de departe. Cu nimic n-a fost pângărit acest cuibuşor în care locuia Însuşi 
Dumnezeu şi Preacurata Fecioară. Pe care Iosif îl ocrotea şi supraveghea cu ochi 
şi gând curat, cu intenţii dintre cele mai oneste. 
 Inima sa era la fel de neprihănită ca a Mariei, sufletul său suspina după 
comorile cereşti ale dumnezeirii. 
 În casă cu Dumnezeu – locuind împreună, stând la masă cu El, odihnindu-
vă sub acelaşi acoperiş, stând la umbra aceluiaşi sicomor, privind împreună 
Cerul cu dorul nespus după splendorile din Înalturi. 
 Atenţi la şoaptele îngerilor, vă prosternaţi alături în rugă. Meditaţia şi 
rugăciunea în familie, păzirea zilei Domnului, sărbătorile de la Templu şi cele 
familiale, munca în acelaşi atelier, citirea cărţilor sfinte, toate acestea îndeplinite 
cu smerenie şi pietate, vă întăreau unitatea şi însufleţeau viaţa în familie. 
 Nespus de bucuroşi de a vă regăsi împreună, nutreaţi unul pentru celălalt o 
dragoste neţărmurită. 
 
 O, Sfinte Iosife, ajută-ne şi pe noi să ne putem bucura de o asemenea 
armonie în familie, de pace sufletească aici pe pământ, pentru a ne câştiga 
cununa păcii în paradis alături de Isus şi de Prea Sfânta Fecioară Maria, 
alături de îngeri. 
 
 
   
 
      * 
 
     
 

57. 
 
 Tu Iosife, suflet preacurat, luminat de raze dumnezeieşti şi de înţelepciune 
duhovnicească, întreaga ta viaţă ai urmat calea poruncilor sfinte, Legea înscrisă 
cu degetul lui Dumnezeu în inima ta, necălcând niciodată prescripţiile. Cu frică 
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şi iubire de Dumnezeu în acelaşi timp, ai trăit în satul tău, când ai fost ales să fii 
tatăl cerescului Fiu şi soţ preacurat al Mariei. 
 Ce bucurie sfântă încercai atunci când te hrăneai cu înţelepciunea cea 
dumnezeiască, îndrumându-i şi pe cei din jur la păstrarea Legii strămoşeşti şi 
meditând în inima ta toate cuvintele sfinte. 
 Fără de umbre ţi-a fost viaţa, Iosife, fără de pată, locaş al iubirii 
dumnezeieşti, în care nu mai încăpea altă iubire. 
  
 Ajută-ne şi pe noi să nu iubim pe altcineva mai mult decât pe 
dumnezeiescul tău Fiu şi pe Prea Fericita Sa Maică. Amin! 
 
 
 
      * 
 
    58. 
 
 Vrednic de cinstire mai mult decât toţi sfinţii eşti, Preasfinte Iosife, 
vrednic de laudă şi de închinare. Pentru că tu ai trăit alături cu Dumnezeu Însuşi 
în casă. Şi nimeni în afară de Maica Sa nu a împărţit mai mult timpul cu 
Dumnezeu în persoană. 
 De aceea, mai înalt eşti decât apostolii şi decât ucenicii eşti, 
învrednicindu-te cu răsplată mare în ceruri. 
 Mai cinstit decât toţi cuvioşii şi venerabilii părinţi, mai strălucit decât 
Patriarhii şi profeţii. 
 Numai cu Maria, Steaua dimineţii poţi să te asemenea, Părinte Iosife. 
 Doar tu şi cu ea străluciţi pe firmamentul ceresc, întrecând toţi aştrii.  
 Cu adevărat vas păstrător al celor sfinte şi alese, te-ai dovedit, tezaur al 
iubirii şi vas al blândeţii şi milei. 
 Slujitor de Dumnezeu şi de aproapele, cu râvnă ai lucrat neobosit la 
îndeplinirea îndatoririlor proprii. La păstrarea Cuvântului vieţii în casă şi în 
inimă. Ce alt om pe lumea aceasta, afară de Prea Sfânta Fecioară Maria s-a 
bucurat de un har aidoma cu al tău, preacinstite Iosife? Şi cu toate acestea, ai 
fost desăvârşit în smerenie. Nu te-ai arătat lumii, nu ţi-ai scos în evidenţă 
meritele în faţa oamenilor. 
 Numai Dumnezeu te ştia şi te preţuia, cum se cuvine. Şi-ţi era de ajuns, 
înconjurat de dragostea lui Dumnezeu, a soţiei tale, de grija şi ocrotirea 
îngerilor! 
  
 Veghează Sfinte Iosife şi asupra noastră ca să ne aflăm vrednici de a-
L păstra pe Isus în biserica sufletului nostru. Amin. 
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      * 
 
 
 
    59. 
 
 Câte lacrimi de recunoştinţă n-ai vărsat către Dumnezeu cel Prea 
Înalt pentru că te-a făcut ocrotitorul Fiului Său Unul Născut! 
 Şi primită era rugăciunea plină de râvnă a celui drept (Iac.5,16). 
 Deşi fără de prihană, te rugai mult pentru cei păcătoşi, implorând mila 
cerului asupra lor. 
 Ştiai că Domnul se va milui de cei care se întorc şi căutai să-i abaţi pe 
semeni de la calea răului şi să-i îndrepţi spre lumină. De aceea poţi fi numit 
Îndrumătorul, Veghetorul, Cel care arată drumul, Călăuză, Însoţitorul, ghidul 
iluminat care nu greşeşte calea şi care ne însoţeşte pe drumul adevărului şi al 
dreptăţii. 
 Stând atâţia zeci de ani în preajma lui Dumnezeu, erai deja edificat de 
misiunea Sa răscumpărătoare. Şi nu te-ai împotrivit, ci ai făcut totul ca să-i 
uşurezi misiunea. 
 
 Sfinte Iosife, fă-ne şi pe noi părtaşi de viaţa dumnezeiască, pentru a 
ne sfinţi şi a ne bucura de roadele răscumpărării. Amin. 
 
  
 
      * 
 
     60. 
 
 Dacă Maria a fost numită pe drept cuvânt, Mângâietoarea mâhniţilor, şi 
tu, Sfinte Iosife, la care au alergat toţi cei întristaţi, poţi fi numit mângâietorul 
celor care plâng şi suferă, căci i-ai întărit pe cei întristaţi cu alinarea pe care şi tu 
ai primit-o de la Fiul tău, Domnul nostru. 
 Părtaş la greutăţile Lui şi la viaţa Lui aspră, aici pe pământ, te-ai făcut 
părtaş şi la viaţa slăvită, alături de El în ceruri. 
 Ai fost chipul şi asemănarea Celui ascultător până la moartea pe cruce, 
luând exemplul Său în răbdare şi smerenie şi făcându-te slujitor al harului 
încredinţat. 
  
 Binevoieşte, Sfinte Iosife a ne ajuta şi pe noi să creştem în ascultare, 
făcându-ne răbdători în încercările vieţii, pentru ca, în cele din urmă să fim 
părtaşi de fericirea drepţilor în lumină. 
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      * 
 
 
  
    61. 
 
 Sfinte Iosife, nu erai meşter la vorbe, ci meşter la fapte. Meşteşugul cu 
care te-a înzestrat Dumnezeu a fost cinstea şi curăţia. Îţi câştigai pâinea cu truda 
braţelor tale şi nu era om mai mulţumit după o zi de muncă, decât erai tu, când 
te oglindeai, obosit, în ochii fiului tău şi ai soţiei tale preacurate. 
 Atunci întreagă osteneala dispărea şi tu înălţai laude Celui Preaînalt 
pentru că-ţi făcuse o asemenea cinste ţie, smeritului muncitor cu rindeaua şi 
fierăstrăul, evreului pios care-şi îndeplinea îndatoririle cu fericirea şi mulţumirea 
lucrului bine întocmit spre slava lui Dumnezeu. Tot ce făceai, vorbeai sau 
gândeai, erau spre slava şi lauda Celui Preaînalt, de la care nu-ţi îndepărtai 
gândul nici o clipă. Atât de pătruns de cele duhovniceşti, ar fi trebuit să stai 
numai prosternat, în rugă sau în pioasă contemplaţie. 
 Şi totuşi… mintea şi sufletul ţi-erau la Dumnezeu iar mâinile tale lucrau 
cu râvnă lemnul pentru nevoile casei. Ce fericită îmbinare a plăcutului cu utilul! 
 Sub mâinile tale, lucrul în sine căpăta alte valenţe, se transforma într-o 
continuă rugăciune, într-un imn de iubire pentru Creatorul tău care lăsase omului 
munca trupească. Muncă ce nu mai părea împovărătoare, ci o binecuvântare 
pentru trup şi pentru suflet. 
 
 Ajută-ne, Sfinte Iosife, să vedem şi noi în munca noastră o odă a 
bucuriei înălţată către Cel Atotputernic, pentru ca ea să devină prilej de 
mântuire şi nu de osândă. Amin. 
 
 
 
 
       * 
 

62.     
 
 
 Sfinte Iosife, tu, nu numai că, asemenea patriarhilor şi profeţilor, „umblai 
în prezenţa lui Dumnezeu”, simţindu-i, necurmată chemarea şi voinţa, dar, mai 
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mult decât toţi, ai avut privilegiul de a trăi efectiv împreună cu El. El era viu, se 
mişca, respira, vorbea sub privirile tale afectuoase. 
 Îţi încredinţa gândurile, tainele, micile sale secrete şi astfel, clipă de clipă 
te iniţia, te forma în misterele Întrupării şi al Răscumpărării pentru care venise 
pe lume, din marea Iubire Îndurătoare a lui Dumnezeu Tatăl. 
 Inima ta era atât de plină de Dumnezeu, Duhul tău era mereu preocupat, 
absorbit de prezenţa divină. Gândurile tale se îndreptau necontenit spre Acela pe 
care trebuia să-L slujească. 
 Tot ce făceai, pentru El era şi în Lumina Lui se reflecta. 
 Atent la insuflările harului îndeplineai cu sfinţenie planurile Proniei 
dumnezeieşti, în tine, în casa ta şi în lume. 
  
 Ajută-ne, Sfinte Iosife, cu permanenta ta atenţie, îndreptată asupra 
noastră, să nu greşim, şi să fim ocrotiţi de toate relele. 
 
 
       * 
 
 
    63. 
 
 Gândul că Dumnezeu ne vede, ne ştie, orice am face, orice am spune, 
orice am gândi poate fi extrem de reconfortant, pentru că ştim că toate se fac cu 
ştiinţa şi voinţa Lui.  
 Dar Sfinte Iosife, tu şi Mama Sa aţi avut privilegiul de a-L vedea voi 
înşivă pe Dumnezeu, şi nu doar o clipă, ci o viaţă întreagă. Prezent mereu în faţa 
ochilor voştri care-L priveau în nespusă adoraţie, acest lucru vă dădea curaj, 
speranţă, încredere de a înfrunta orice primejdie. 
 Emanuel – „Dumnezeu cu noi” – era într-adevăr cu voi; mai mult decât cu 
alte fiinţe. 
 Voi L-aţi văzut în viaţa sa ascunsă ca şi în viaţa publică, plin de haruri şi 
de adevăr pe Fiul lui Dumnezeu Unul Născut, aţi fost primii martori ai prezenţei 
sale pământene. 
 Împărţind cu el pâinea, apa, aerul, pământul, aveaţi suficiente motive să 
vă simţiţi foarte fericiţi, nici o altă şcoală, oricât de înaltă, nu vă putea învăţa 
mai bine tainele Dumnezeirii, aşa cum v-a învăţat Dumnezeu Însuşi. 
 Şi astfel, în prezenţa Soarelui Dreptăţii, aţi devenit aştrii cei mai 
strălucitori ai paradisului. 
 Şi noi putem trăi în prezenţa lui Dumnezeu din Sfânta Taină, să-l privim, 
să ne închinăm Lui, să-l adorăm şi să ne nutrim cu El, ori de câte ori simţim 
nevoia, spre binele şi mântuirea noastră. 
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 El este viu, prezent cu Trupul şi Sângele şi ni se dăruieşte nouă în orice 
clipă, aşa cum ne-a promis că va rămâne cu noi şi în noi, în chip sacramental, 
până la sfârşitul veacurilor. 
 Să nu-L părăsim niciodată şi mai ales, să-L implorăm să nu ne părăsească, 
din pricina slăbiciunilor şi alunecărilor noastre. 
 
 Rămâi cu noi, Doamne, căci se înserează şi ziua e pe sfârşite, rămâi cu 
noi pentru a ne da tărie şi siguranţă în această vale de lacrimi! 
 
 
  
      * 
 
 
   
    64. 
 
  Regulă de bună purtare a fost Legea Domnului pentru tine, şi ai 
îndeplinit-o în toate. Ascultător supus Legii lui Dumnezeu şi Legii civile, n-ai 
pregetat să împlineşti prescripţii care poate, îţi creau unele neajunsuri. N-ai stat 
pe gânduri şi ai pornit îndată împreună cu Maria să te înscrii în registrele 
publice, după edictul Cezarului. Erai un cetăţean cinstit, de onoare. Nimic nu te 
putea împiedica să îndeplineşti poruncile cetăţii. 
 Iar când Dumnezeu ţi-a poruncit prin înger să o iei pe Maria, să pleci în 
Egipt,  ori să te întorci la Nazaret, n-ai pregetat o clipă. Cuvântul Domnului îţi 
era de ajuns. 
  
 Ajută-ne Sfinte Iosife, să devenim ascultători şi îndeplinători 
desăvârşiţi ai Legii lui Dumnezeu pentru a ne putea bucura în Cer de 
răsplata celor supuşi şi smeriţi. 
  
  
 
      * 
 
 
 
 
    65. 
 
 Între smerenie şi datorie împlinită s-a desfăşurat întreaga ta viaţă. Pentru 
că tu ai ştiut să te impui, nu prin fapte extraordinare, nu prin forţă, nu prin 
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ordine, ci prin simplitate, smerenie, blândeţe. Pilda vieţii tale avea mai multă 
influenţă decât vorba. 
 Dumnezeu în Sfânta Familie reprezentau raţiunea vieţii tale. Legaţi printr-
o singură verigă, Crucea lui Isus, tu şi Maria v-aţi aliniat, umăr lângă umăr, ca 
să-L sprijiniţi în drumul Său mântuitor pentru care fusese trimis. 
 Chiar dacă n-ai mers ca şi Maria alături de Isus pe Calvar, te aflai acolo, 
în spirit, aprobându-i curajul, hotărârea, fermitatea de a merge până la capăt. 
 Ca şi Maria, ai ştiut să transformi suferinţa, să-i dai un sens, să faci din ea 
o monedă cu care să cumperi Cerul. Suferind alături de Isus şi de Maria, nu cu 
pumnii strânşi, dar cu mâinile împreunate a rugă, ţi-ai asumat pe deplin acest rol 
de om al suferinţei, transformată în biruinţă. 
 „Eu sunt răstignit pe cruce împreună cu Cristos” spunea Apostolul 
Neamurilor. 
 La fel şi tu, prin grija prevenitoare şi participarea la lucrarea de mântuire, 
puteai spune ca şi Apostolul Pavel : „Eu completez în mine ceea ce lipseşte 
Patimii lui Cristos”. 
 Nici o clipă n-ai trăit fără Dumnezeu. El era prezent lângă tine şi în tine, 
cu prezenţă efectivă şi activă, lucrător în tine, arzând în flacăra de iubire a inimii 
tale curate şi primindu-te, la rândul  Său, în torentul de iubire al Inimii Sale 
Preasfinte. 
 Inima ta care a servit fără încetare gloria lui Dumnezeu – a primit, la 
rândul ei, fluviul de har şi de adevăr pe care Tatăl l-a revărsat din abundenţă 
asupra lumii prin misterul Creaţiei. 
 
 Ajută-ne Sfinte Iosife, să ştim şi noi a ne îndeplini îndatoririle stării 
proprii, să ne luăm crucea şi să-L urmăm pe Isus, pentru ca El să reverse în 
noi torentul de iubire al Inimii Sale Preasfinte. 
 
 
      * 
 
 
    66. 
 
 Cine, dintre pământeni, ar mai fi putut spune ca şi tine despre Dumnezeu : 
„Tu eşti Fiul meu”, fără să-şi atragă pedeapsa  legii pentru blasfemie. Iosif ştia 
acest lucru şi, departe de a se lăuda cu acest titlu de glorie sau cu acela de soţ al 
Maicii lui Dumnezeu, păstra toate acestea în inima sa cu smerenie şi pietate, în 
adâncă reculegere şi demnitate. Dumnezeu îi încredinţase un mandat unic : acela 
de a-i ocroti Fiul şi pe Maica Sa preaiubită. Nici o altă îndatorire nu putea avea 
întâietate faţă de aceasta. Nici o altă muncă nu era mai urgentă şi nu se impunea 
cu mai multă autoritate.  
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 Instanţa umană nu-i putea încredinţa spre creştere pe Fiul lui Dumnezeu. 
Instanţa Divină i-a acordat acest buletin extraordinar de încredere, acest vot pe 
viaţă, acest mandat fără precedent. Dumnezeu făcut om, trăind între oameni, 
aidoma lor, afară de păcat, trebuia să aibă un tată pământean vrednic de acest 
titlu. Şi într-adevăr, nici un alt om nu s-ar fi dovedit mai potrivit. 
 Înşişi îngerii îl felicitau pentru că fusese ales dintre toţi oamenii. Un 
simplu muritor, lucrător cu mâinile, pios şi drept, cu renume bun. Dumnezeu 
vede în sufletul oamenilor. Dacă oamenii ar fi şovăit în alegere sau chiar ar fi 
ales greşit, privind doar din exterior, la bogăţie, la strălucire, Dumnezeu nu 
putea greşi: i-a ales Fiului său o Mamă Fecioară şi un tată feciorelnic. Iar la 
sfârşit, o va încredinţa pe Fecioară, unui ucenic feciorelnic. 
 Sfânta virtute a fecioriei a strălucit în trupul şi sufletul tău, ca un crin alb 
într-o imensă grădină de flori multicolore. 
  
 Ajută-ne şi pe noi, Sfinte Iosife, ca, urmând exemplul tău, să trăim în 
virtute, practicând curăţia trupească şi sufletească, pentru a ne putea 
bucura în cer de favorurile care le sunt acordate celor curaţi cu inima şi cu 
sufletul. 
 
 
 
 
      * 
 
    67. 
 
 Cu cheile iubirii suprafireşti mi-ai descuiat inima, Doamne, făcându-mă să 
Te primesc în chivotul ei. M-ai îmblânzit cu iubirea Ta şi m-ai îndestulat cu 
dreptate. 
 Tu care pentru mine, Te-ai făcut ca şi mine. 
 Pentru ca întru mine să se slăvească Numele Tău Cel Preasfânt şi 
Preaslăvit. 
 La sânul cel dulce al Îndurării Tale, caut odihnă. Aşa cum odihnă şi 
mângâiere Tu Însuţi ai aflat la Sânul Fecioarei şi la pieptul mult milostivului 
Iosif, tatăl Tău purtător de grijă. 
 
 De aceea, Doamne, îţi spun şi eu ca şi Sfântul Siluan Athonitul : 
 „Doamne, dă-mi putere să mă smeresc înaintea măreţiei Tale!” 
 
 
  

     * 
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68. 

 
Isus  ne-a dat prin tine un protector puternic şi milostiv. L-ai ocrotit pe El 

în viaţa pământeană, ai ocrotit-o pe Maria, Soţia ta şi Maica lui Isus. I-ai ocrotit 
pe cei din jurul tău cu o afecţiune caldă şi sinceră. 

Noi, Sfinte Iosife, în valea de lacrimi în care ne ducem existenţa, suntem 
supuşi atâtor ispite şi primejdii. 

Nici un om nu ne poate păzi de toate necazurile şi ispitele trimise de 
amăgitorul duşman al lui Dumnezeu şi al oamenilor. Doar mâna ta fermă ne 
putea scoate din mlaştina păcatului, din nisipul mişcător al patimilor arzătoare ce 
ne mistuie trupul şi sufletul. 

Doar lumina izvorâtă din sufletul tău pur poate împrăştia ceaţa, nebuloasa 
din jurul nostru pentru ca ochii noştri să poată vedea din nou limpede. Cu 
hotărâre fermă în suflet şi pe buze, ne îndreptăm azi către mila ta, pentru a ne 
obţine luminarea cărării. Ajunge şi un cuvânt al tău ca să te urmăm şi să ieşim la 
liman.  

 
Ajută-ne Sfinte  Iosife şi cheamă-ne la tine pentru ca, împreună cu 

tine să-L descoperim pe Isus, la capătul drumului nostru. 
 
 
 
 
     * 

 
69. 

  
 Prin harul ceresc ai fost îmbogăţit cu toată binecuvântarea cerească. 
 În nemăsurata Sa Îndurare, Dumnezeu te luase drept însoţitor, pentru  ca 
împreună cu El să-ţi petreci întreaga viaţă. 
  Ochii Domnului priveau necontenit spre tine, iar ochii tăi nu cutezau să 
se ridice la Dânsul. Nu cutezai să-i priveşti nici faţa. Doar la picioarele 
Domnului îţi găseai sălaş de rugă. Dar Dumnezeu te alesese spre înfiere în Fiul 
Său, binecuvântându-te cu Iubirea Sa şi făcându-te sfânt şi neprihănit. 
 Iar duhul tău, la fel ca acela al Mariei, tresălta de bucurie în Domnul, căci 
se uitase  Dumnezeu la umilinţa voastră şi făcuse lucruri mari cu voi, înălţându-
vă, şi umplându-vă cu bunătăţile cereşti ale Tatălui. 
 De mana şi vinul cel dulce al Trupului şi Sângelui Său vă făcuse părtaşi 
întru nemurire. 
 Şi pentru că ai fost slujitor credincios, aşezat peste Familia sa, Dumnezeu 
te-a răsplătit, înălţându-te de-a dreapta, alături de Prea Sfânta Fecioară Maria, în 
ceruri. 
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 Ajută-ne şi pe noi să fim bine plăcuţi lui Dumnezeu în toate şi drepţi, 
aidoma ţie! 
 
 
     
      * 
 
 
    70. 
 
 Stăpân pe pământ şi în cer, Dumnezeu locuia într-o casă modestă. Domnul 
slavei coborâse în lume şi se născuse pe paie. Cel de care ascultaseră regi şi 
împăraţi, acum te-asculta pe tine, Iosife. Îl învăţai să vorbească, să descifreze 
cuvintele, să facă primii paşi, să se joace. Îl învăţai cum să ţină rindeaua şi 
fierăstrăul în mâini să nu se rănească. Era supus, ascultător de părinţi, nu ieşea 
din cuvântul vostru. 

Cuvântul care fusese de la început şi de la care veneau toate, învăţa de la 
voi, mamă şi tată, primele gesturi, primele cuvinte. 

La fel ca toţi copiii iudei, mergea cu părinţii la Templu, cel puţin de trei 
ori pe an. Învăţa să citească Sulurile Legii. 

Tovarăşii Săi de joacă erau păstorii şi copiii meşteşugarilor. Principala 
preocupare era de a aduce laude Tatălui din Cer. 
 Îşi uimea părinţii prin gândirea neobişnuită pentru vârsta Sa. 
 Cu câtă mândrie Îl priveai, Sfinte Iosife, pe acest copil minunat, pentru că 
era al tău, ţie îţi fusese hărăzit să te îngrijeşti de creşterea şi educarea Lui. Ţie îţi 
lumina căsuţa  modestă cu lumina prezenţei Sale. 
 Nici nu ştiai cum să-L numeşti : să-L numeşti Fiule sau Stăpâne? 
Să-L numeşti copile sau Dumnezeul meu? Să-L numeşti : băiete sau Preaînalte? 
 El se numea Isus, tu însuţi îi puseseşi numele, la îndemnul îngerului 
vestitor. 
 El era Mesia, Mântuitorul, Răscumpărătorul, Cel aşteptat, Cel promis, Cel 
dorit de veacuri. Cu câtă evlavie îi pronunţai numele sfânt! Şi totuşi, puterea Lui 
nu se vădise încă.  
 Însă tu şi Maria ştiaţi, încă dinainte de a se ivi în lume, că El va fi cel 
Mare şi Puternic, a cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. 
 Casa voastră era în veci binecuvântată pentru că-L adăpostea pe 
Dumnezeu. Sufletul vostru era sfinţit pentru că se umpluse de Dumnezeu şi nu 
mai avea loc altcineva. El era totul pentru voi, şi fiecare respiraţie a Sa trecea 
prin plămânii voştri. Dacă ar fi ştiut lumea pe cine adăpostiţi şi hrăniţi, pe cine 
strângeţi la piept! Cum s-ar fi îmbulzit în casa voastră, cel puţin să-L atingă. Dar 
El creştea, ştiut doar de voi doi, sfinţii săi părinţi, iubit mai presus de toate 
făpturile şi lucrurile, adorat în tăcere, cu toată simţirea. 
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 Ajutaţi-ne şi pe noi, Sfântă Fecioară Maria şi Sfinte Iosife, să-L 
adorăm pe Isus, aşa cum voi aţi făcut-o, să trăim permanent în prezenţa 
Lui şi să nu ne despărţim niciodată de El. Amin. 
 
 
 
      * 
 
 
   71. 
 
             O, ce plăcută şi caldă tovărăşie îmi oferi tu şi Sfânta Familie! Ce 
prieteni minunaţi ai sufletului meu sunteţi! Buzele voastre respiră pacea şi 
parfumul celei mai curate iubiri. Icoana tuturor virtuţilor se găseşte în inimile 
voastre. Care făptură mi-ar putea oferi mai multă siguranţă, mai multă putere, 
mi-ar inspira mai multă încredere şi tandreţe serafică? Iar cu asemenea modele 
desăvârşite dinaintea ochilor mei, îmi va fi greu să mai accept o tovărăşie 
vremelnică în lume. Tinzând la iubirea voastră neţărmurită, iubirea umană se 
împalidează, se ofileşte. Căutând cu râvnă la cele ale voastre din cer, căutările de 
pe pământ mi se par toate, sterile, deşarte.  
          Care bucurie poate fi mai perfectă decât aceea de a vă simţi aproape? 
Atotputernica ta ocrotire îmi conferă încredere nestrămutată în Binele şi 
Adevărul Suprem, Soarele Dreptăţii. 
           Prin mâinile tale destoinice îşi revarsă Dumnezeu cele mai îmbelşugate 
daruri. 
 
           În voia ta ne lăsăm, preaslăvitul Soţ al Mariei şi tată nutritiv al lui 
Isus, tu să ne oferi harurile spirituale şi vremelnice de care avem mai multă 
nevoie. Amin! 
 
 
     * 
 
   72. 
 
              Ce har nespus şi ce lumină a inimii îmi oferi cu dragostea ta 
prevenitoare! 
               Cum să-ţi răsplătesc şi ce dovezi să-ţi aduc de credinţă? Nu am ce-ţi 
oferi decât pe Pruncul Isus pe care-L ador, pe Maica Sa Preacurată, care mi-a 
devenit mamă şi mie. Aceste două zăloage de iubire îţi dau, împreună cu inima 
mea, până nu demult, rătăcită! 
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               Pentru ca tu să mă conduci într-o zi, la nespusele bucurii ale cerului, 
să-mi deschizi Poarta spre viaţă şi să mi-L redai pe Acela pe care ţi L-am dat eu 
astăzi. 
 
              Fii lângă mine în ceasul hotărâtor al despărţirii de lumea 
vremelnică, şi, mai ales, fii lângă mine în Cer ca să te pot contempla, alături 
de Pruncul Isus, de Maica Sa şi de Tatăl Ceresc, în vecii vecilor. 
 
 
 
     * 
 
   73.  
  
    Sfinte Ocrotitorule, în voia ta mă las cu trup şi cu suflet. Căci, 
dacă tu ai putut să-ţi păstrezi neîntinată floarea albă a curăţiei lângă crinul 
Neprihănitei Zămisliri care este Sfânta Fecioară, şi noi trebuie să ne înfrânăm 
slăbiciunile şi pornirile naturale, pentru a te imita în chip desăvârşit pe tine, 
model adorabil şi foarte înalt de virtute. 
 Luminat de înţelepciunea înaltă a mântuirii, ai învăţat literă cu 
literă la Şcoala Iubirii Divine. Isus te-a format treptat pentru viaţa divină, pe 
măsură ce tu îl formai pentru viaţa pământească. Fiecare avea de dăruit ceva 
celuilalt. El te învaţă tainele dumnezeirii, tu – pe cele ale vieţii obşteşti, unde 
urma să-şi împlinească misiunea. 
 Ce schimb mirabil! Şi fiecare era uimit peste măsură cu fiecare 
nouă descoperire. Unirea era atât de tainică, atât de intimă, încât nici nu mai era 
nevoie de cuvinte. Toate se petreceau în liniştea şi pacea duhovnicească, în 
adâncă înţelegere şi evlavie, cu atâta dragoste supusă! 
 Fiul se supunea tatălui pământean ca să facă voia Tatălui 
Ceresc. Tatăl purtător de grijă se supunea Fiului divin tot din ascultare către 
Tatăl din Ceruri. 
 O inefabilă legătură mistică trecând ca un fluid de la unul la 
celălalt, firesc, tainic. 
 Fiul petrecea „întru cele ale Tatălui Său”, alături de părintele 
nutritiv. Şi nimeni nu se simţea nedreptăţit. Aşa trebuia să fie. Aşa se cădea. Aşa 
era scris. 
 Alături de Fiul său, Iosif pătrundea, atât cât îi permitea condiţia 
sa de om, în cele ale Tatălui veşnic. Căci, văzându-L pe Fiul, pe Tatăl din Ceruri 
îl vedea, care Îl trimisese. O, adânc insondabil al tainei divine! O, Sfinte părtaş 
la bucuriile veşnice! 
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 Ajută-ne şi pe noi să pătrundem, atât cât ne este permis, în 
bucuria cerească, de a fi alături de Prea Sfânta Treime în slava veşnică. 
Amin. 
 
 
 
     * 
 
 
   74. 
 
 Isus reprezenta pentru tine suprema Iubire jertfită, arderea de tot 
pe altarul mântuirii omeneşti. Încă de la naştere ştiai că va trebui într-o zi să-L 
dăruieşti pe acest altar al crucii, aşa cum Avraam trebuia să-l jertfească pe unicul 
său fiu, Isaac. Dar, dacă  jertfa lui Avraam n-a fost împlinită, aceasta a ta va fi 
consumată, aşa cum fusese scris. De fiecare dată când îţi priveai Fiul, dragostea 
ta se îngemăna cu jertfa, bucuria lacrimilor care se amestecau, sălăşluind în 
sufletul tău strâns unite. 
 Când L-ai dus pentru prima oară la Templu şi ai privit primele 
picături de sânge care au curs în momentul circumciziunii, ai văzut cu ochii 
minţii cum se va desfăşura viaţa acestui prunc ceresc într-o continuă jertfă de 
Sine pentru omenire. Ca să împlinească Legea, L-ai înfăţişat Tatălui în Templul 
din Ierusalim, ca pe primul născut. Dar El era din veşnicie al Tatălui  Său, „de o 
fiinţă cu Tatăl”, prin care toate s-au născut. Profeţia bătrânului Simeon şi a 
preotesei Ana aveau să confirme aceasta. 
 Tu nu puteai, chiar dacă ai fi vrut, nu puteai în nici un chip să-L 
sustragi de la misiunea Sa.  Puteai doar să-L pregăteşti în copilărie şi 
adolescenţă, pentru a-şi asuma această imensă responsabilitate de a  ridica 
păcatul omenirii. 
 Prin absurd, dacă L-ai fi salvat pe El în vreun fel, lumea 
întreagă ar fi pierit înghiţită de uraganul păcatului strămoşesc în care se zbătea 
de la căderea protopărinţilor. 
 Maria ştia şi ea aceasta, dar, cu durerea sacrificiului matern, 
păstra toate acestea în inima ei şi le medita. 
 „Fiat!”-ul ei fusese rostit o dată pentru totdeauna. Nu mai putea 
fi luat înapoi. Îşi asumase riscul pierderii unicului Său Fiu, zămislit de la Duhul 
Sfânt, Lumina Lumii, lumina ochilor săi, viaţa sa însăşi. De aceea ea este co-
participantă la jertfă. Pentru acceptul său spus cu toată hotărârea. 
 „Fie mie după cuvântul Tău!” – îi spusese îngerului, dându-şi 
consimţământul pentru tot ce avea să se întâmple din voinţa Tatălui. 
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 Ajută-ne şi pe noi să ne dăm consimţământul în faţa iubirii 
jertfelnice şi să avem tăria de a rămâne statornici în hotărârile bine luate. 
Amin. 
 
 
 
     * 
 
   75. 
 
 Ştiut este că la evrei descendenţa se socoteşte pe linie paternă. 
Sfântul Apostol Matei face genealogia lui Isus până la Iosif. 
 Când şi-a început Isus, la 30 de ani viaţa publică, adică a 
început să se  arate, să propovăduiască, să facă minuni, era socotit fiul lui Iosif. 
 Şi nimeni nu se mira când i se spunea „fiul tâmplarului” sau 
„fiul teslarului”. („Oare nu e acesta fiul lui Iosif? Şi mama sa nu e Maria?”) 
 Tradiţia este unanim de acord când spune că muncea, alături de 
tatăl său, Iosif, în atelierul de tâmplărie, câştigându-şi astfel traiul zilnic.  
 Cu atât mai miraţi aveau să fie atunci când Isus va începe să 
vindece, să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu, să spună despre Sine că El 
este Fiul lui Dumnezeu.  
 Un om pe care-l cunoşteau cu toţii, care nu se remarcase prin 
fapte extraordinare până atunci, cum putea El, de fapt, să potolească furtunile şi 
valurile mării, să vindece orbii şi ciungii, să scoată demonii?!!! 
 La aceasta se mai adăuga şi scandalul de a mânca împreună cu  
vameşii, cărturarii şi femeile păcătoase, de a avea milă de cei sărmani sau de a 
ierta păcatele. Numai Dumnezeu putea ierta păcatele. Când şi-a însuşit la 
Nazaret, profeţia lui Isaia, nedumerirea şi indignarea lor a atins cote maxime şi 
au vrut să-L lapideze. Acest om „hulea”, se credea Fiul lui Dumnezeu. Şi Marele 
Preot îşi sfâşie veşmintele, în semn de mare indignare. Trebuia pierdut cu orice 
preţ, pentru că scandaliza poporul, îl aducea la răzmeriţă, era un pericol public. 
Şi mai era un motiv care le întrecea pe toate :  pretindea că dacă cineva dărâmă 
Templul, El îl va reclădi în trei zile. 
 Urechile lor nicicând nu auziseră o asemenea enormitate. 
 Templul care fusese clădit în ani de zile… Însă la Dumnezeu 
nimic nu era imposibil, aşa cum s-a dovedit. Isus vorbea, de fapt de „Templul 
trupului său”. 
  
 Ajută-ne şi pe noi, Doamne să reclădim propriul nostru 
templu sufletesc, dacă am avut nefericirea să-l năruim, şi astfel să rămânem 
drepţi în faţa lui Dumnezeu. 
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     * 
 
   76. 
 
 
 Întru darurile cele de sus te desfătai ziua şi noaptea, având 
permanent în gând şi dinaintea privirilor pe copilul ceresc dat sieşi spre ocrotire 
şi pază. 
 Cum ar fi putut uita, fie şi o clipă de Dumnezeu, când El locuia 
în casă cu tine? 
 Atât de pătruns de cele cereşti erai încât din sufletul tău se 
revărsa numai lumină. Îţi rânduiai toate cele ale tale cu dreptate şi de la calea cea 
dreaptă nu te-ai abătut niciodată. 
 Spiritul lumii în care trăiai nu te putea atinge pentru că tu erai 
pătruns de spiritul lui Cristos, aşa cum raza de soare pătrunde pe fereastră, 
încălzind interiorul. 
 O aveai alături pe Maria – feciorelnica ta soţie şi Maica 
Domnului tău, chip îngeresc, surâzător şi blând care, cu o afecţiune nespusă se 
îngrijea de Sfânta Familie, de treburile casnice, de prunc, de tine. Câtă tandreţe 
nu era cuprinsă în limpezimea privirilor sale, faţă de voi doi, cele mai scumpe 
fiinţe din lume! 
 Un copil dumnezeiesc şi un soţ îngeresc, ce şi-ar fi dorit mai 
mult o femeie? Inima Sa Neprihănită tresălta de fiecare dată la vederea voastră, 
sufletul îi cânta de bucurie, ochii îi surâdeau precum florile sub raza blândă de 
soare. 
, Ce grădină de rai era Casa voastră din Nazaret! Ce colţ mirific 
de lume unde cântau îngerii şi unde adiau miresmele dumnezeirii! 
 Fiecare îşi îndeplinea îndatoririle stării proprii, credincios şi 
recunoscător harului primit, în cea mai deplină armonie. 
 Aşa s-au desfăşurat copilăria şi adolescenţa lui Isus după 
întoarcerea din Egipt, în Cetatea Nazaret, oraş binecuvântat de prezenţa lui 
Dumnezeu întrupat, venit să locuiască între oameni. 
 
 Ajută-ne şi pe noi, Sfinte Iosife, să fim locuiţi de Dumnezeu 
în cortul propriu, şi să nu fim părăsiţi nici o clipă de harul primit prin 
Botez care ne-a conferit demnitatea de copii ai lui Dumnezeu. 
 
 
 
     * 
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   77. 
 
 Sfinte erau zilele, faptele, gândurile, vorbele, truda voastră, 
călătoriile şi întreaga voastră existenţă, în prezenţa divină. Sfânta Familie se 
ruga împreună Tatălui din Ceruri. Cu râvnă serafică şi deplină reculegere şi rugă 
vă începeaţi ziua, o petreceaţi şi o sfârşeaţi în aceeaşi râvnă pentru casa lui 
Dumnezeu care vă mistuia clipă de clipă.  
 Se ştie că la evrei, există datina ca tatăl familiei să înceapă 
rugăciunea. 
 Ce tablou mişcător! Iosif invocându-L pe Dumnezeu, iar Isus şi 
Maria dând răspunsurile cu evlavie desăvârşită. 
 Cine de la cine a învăţat a se ruga mai întâi? Nici nu mai are 
importanţă. Cert e că ruga în comun, vocile îngereşti ale celor trei se înălţau ca 
tămâia spre cer, iar mâinile lor ridicate implorau milostivirea divină asupra 
casei. 
 Din inimile lor se înălţau porumbei albi spre bolta cerească, 
semn al prezenţei Duhului Sfânt în această familie. 
 Mai mult decât pentru ei înşişi, Isus, Maria şi Iosif implorau 
milostivirea cerească pentru lumea rătăcită în ispite, pentru nevoile omeneşti, 
pentru cei slabi şi neajutoraţi, pentru întoarcerea la Dumnezeu, pentru 
răspândirea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. 
 Mama lui Dumnezeu, tatăl său nutritiv şi Dumnezeu prosternaţi 
cu faţa la pământ în adoraţie înaintea Prea Sfintei Treimi. 
  Rugăciunile lor se uneau devenind una singură care se înălţa cu 
putere spre Cer. 
 
 Ajută-ne, Sfinte Iosife, ca bucuria noastră să fie în Domnul 
şi noi în Bucuria cea veşnică! 
 
 
 

 
      * 

 
 
   78. 

 
Şi dacă Dumnezeu Însuşi a trebuit să se roage, dacă Maica lui Dumnezeu 

a  înălţat   de atâtea ori imnuri  de slavă Celui Atotputernic, dacă Sfântul Iosif şi-
a petrecut întreaga viaţă în rugă continuă, nouă ne va fi greu să facem scurte 
rugăciuni pe zi sau înainte de culcare? 
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Ce lipsă de respect din partea celor care neglijează acest sfânt obicei de a 
se ruga, pe care l-a practicat Dumnezeu Însuşi împreună cu cele mai sfinte 
persoane, împreună cu îngerii din ceruri! 

Şi gura noastră să rămână mută în faţa acestui înalt exemplu de pietate? 
Şi ochii noştri orbi înaintea tabloului Prea Sfintei Familii în rugă? 
Şi inima noastră nesimţitoare faţă de imensul privilegiu pe care ni L-a 

făcut Dumnezeu Însuşi: de a ne învăţa cum să ne rugăm în Rugăciunea 
Domnească? 

 Deprinderile de evlavie în comun sau în  particular, aduc multe 
binecuvântări în familie. Şi e o binefacere sufletească de netăgăduit a ne ruga 
împreună în familie, ştiut fiind că acolo unde  sunt doi sau trei care se roagă pe 
pământ, Însuşi Dumnezeu coboară la ei şi-i binecuvântează cu daruri, aşa cum 
Isus Cristos a făgăduit. 

 
O, Sfinte Iosife, dă-ne harul ca inima noastră să fie absorbită în 

Dumnezeu, astfel ca viaţa să ne devină o rugăciune continuă! 
 
 
 
     * 
 
 
  

 
    79. 
 
 
 Într-o sfântă şi desăvârşlită fidelitate  ai stat, alături de Familia ta întreaga 
viaţă. Nimeni nu putea avea grijă de ea mai mult decât tine. Dedicat în  
întregime acestei slujiri, nu doreai decât să nu fiţi  despărţiţi niciodată, nici pe 
pământ, nici în ceruri. Căci nu concepeai să fii separat de Domnul tău şi de 
Sfânta Sa Maică, Soţia ta. 
 Cu nădejdea în suflet ai depăşit toate strâmtorările vieţii: surghiunul, 
călătoria lungă şi obositoare, munca aspră printre străini, ostilitatea păgânilor, 
teama că la întoarcere, fiul tiranului Irod îi va primejdui viaţa Fiului tău, 
Pruncului Isus. 
 Pe toate le-ai înfruntat, căci două lumini se revărsau din belşug asupra ta:  
cea a lui Isus şi cea a Mamei Sale. 
 Din adâncul de nepătruns al Îndurării Divine, izvorau bunătăţi nesecate 
care-ţi sădeau în suflet dorinţa de sacrificiu. 
 Bucurii de nestins îţi mângâiau sufletul. Recunoscător şi credincios până 
la sfârşit lui Dumnezeu pentru imensele privilegii, ţi-ai aplecat spiritul în  
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umilinţă. Nimic nu ţi se mai părea dificil şi  de neînfăptuit pentru Dumnezeul tău 
şi pentru Maica Lui Sfântă. 
 Cu o dăruire plină de duioşie şi devotament ţi-ai împlinit rostul, 
desăvârşind lucrarea ta asupra Sfintei Familii. 
 O, ce pioasă slujire! Să trăieşti atât de puţin pentru tine şi atât de mult 
pentru ceilalţi. Este un alt fel de a-ţi dărui viaţa cu jertfă, din prea multă iubire. 
  
 Ajută-ne, Sfinte Iosife ca şi noi să-I dăruim lui Dumnezeu prinosul 
faptelor noastre şi nimic să nu ni se pară prea greu, petrecându-ne viaţa în 
iubire jertfelnică, îndurătoare faţă de fraţii noştri! 
 
 
 
       * 
 
 
 
    80. 
 
  
 
 Sfinte Iosife, tu ai fost numărat întotdeauna în rândul celor blânzi şi a 
celor ce plâng, a celor curaţi cu inima şi săraci cu duhul, smeriţi în purtare şi 
vorbă, smeriţi în gânduri, care ştiu să construiască pacea întâi în propriul suflet 
şi apoi între oameni. Beneficiar al atâtor virtuţi, astăzi te numeri printre acei prea 
fericiţi moştenitori ai Împărăţiei cereşti. 
 Ţi-ai însuşit Noul Cod de Legi dat pe Munte de Fiul tău, şi Legea de har a 
iubirii de Dumnezeu şi de aproapele, mai presus de orice lege civilă; încă înainte 
de a fi vestite pe Munte. Parcă erau date pentru tine aceste noi porunci. 
 Isus a avut înainte chipul tău neprihănit atunci când a rostit „fericirile”. Te 
numeai cu adevărat „fericit” în tot înţelesul cuvântului, căci ai fost prigonit, 
alungat, dispreţuit, pentru Numele lui Dumnezeu şi se cuvenea să te numeşti tu 
însuţi pentru aceasta fiul lui Dumnezeu. 
 Fiul lui Dumnezeu şi tată  pământesc al lui Dumnezeu în acelaşi timp. 
Poate fi o mai mare onoare în lumea aceasta? 
 Râvna ta pentru Casa Domnului, doar cu aceea a Sfintei Fecioare Maria se 
asemăna. Îi dăruiseşi lui Dumnezeu totul: timp, muncă, hrană, cele trebuincioase 
traiului, dragoste, alinare.  
 Pentru că ai plâns atâta timp, acum se cuvenea să te bucuri; 
 Pentru că ai suferit, acum se cuvenea să fii mângâiat; 
 Pentru că te-ai păstrat curat şi demn, acum primeai cununa neprihănirii; 
 Pentru că ai fost smerit, acum trebuia să fii înălţat; 
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 Pentru că ai suferit de foame, de sete, în surghiun, acum trebuia să fii 
îndestulat cu pâinea îngerilor şi cu apa vieţii; 
 Dumnezeu îşi ţine întotdeauna cuvântul. 
 
 Ajută-ne şi pe noi, Sfinte Iosife, să fim „oameni ai fericirilor 
evanghelice”, pentru ca să fim răsplătiţi cu vederea lui Dumnezeu în 
Împărăţia Cerească. 
 
 
 
 
       * 
 
   
 
    81. 
 
 Pentru vredniciile tale, Cerul s-a deschis larg să te primească aproape de 
Tronul lui Dumnezeu şi lângă Prea Curata Maică a lui Isus. 
 Tabloul înduioşător al Sfintei Familii luminează până şi cerul, înconjurat 
de cete de serafimi şi heruvimi. Îngerii se bucură şi cântă alături de voi gloria şi 
slava Prea Sfintei Treimi şi primesc cununiţele de rugăciuni ale creştinilor 
îndreptate spre Divina Milostivire. 
 Prin mâinile voastre şi prin Inimile voastre neprihănite, trec rugile noastre, 
se purifică, se înalţă, se întemeiază. Când nu găsim cuvintele în rugăciune, 
îngerii duc la Tronul Milostivirii cererile noastre, le strecoară prin mâinile şi 
inima lui Iosif şi cea a Mariei şi le prezintă în faţa Înaltei Curţi. 
 Ce bine e să ştim că avem în Cer asemenea mijlocitori! Cauzele noastre 
sunt  pledate cu fervoare. Judecătorul le primeşte cu înţelegere pentru că vin din 
mâinile Maicii lui Dumnezeu şi ale tatălui Său pământesc. 
 Nimic nu ne poate refuza. 
 Nicicând n-au existat mai buni avocaţi decât aceştia.  
 Să ne încredem în ei, în mod ferm şi să le prezentăm cererile noastre 
pentru a fi purtate de îngeri în braţele Mamei noastre cereşti şi a Sfântului nostru 
ocrotitor, Sfântul Iosif, a căror mijlocire va face să se deschidă cerul şi pentru 
noi, primind iertarea şi mila de care avem nevoie pentru mântuire.  
 Şi prin aceste două zăloage ale Iubirii, rugăciunea noastră nu se poate să 
nu afle ascultare. 
 
 Călăuziţi de iubirea ta pentru Sfânta Familie, fă să fim şi noi, în viaţa 
aceasta, până la întâlnirea cu Isus şi cu Maica Cerească. 
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       * 
 
 
 
 
    82. 
 
 În asprimea Sfintei Sărăcii tu găseai mângâiere şi desfătare. Nimic nu te 
putea determina ca să te alipeşti de bunurile acestei lumi, de vreme ce bogăţiile 
şi comorile cereşti îţi fuseseră descoperite. 
 Coborâtor din neamul lui Iuda, (din cele 12 seminţii ale lui Israel),  nu te-
ai mândrit cu descendenţa regească. Aurul şi averile îţi erau mai străine decât 
sfânta ţărână. Deşertăciuni toate şi suflare de vânt. 
 Singura ta avere cu adevărat preţioasă era munca ta, roada braţelor tale. 
Învăţând meserie, te puteai considera bogat. Simplitatea, smerenia, blândeţea 
erau avuţiile tale cele mai de preţ. Dacă ţi-ai fi dorit  ceva, de bună seamă că acel 
„ceva” nu era pentru tine însuţi, ci pentru prea blânda ta Soţie, Maica lui Isus şi 
pentru Pruncuşorul său. 
 Pentru ei te zbăteai să le asiguri traiul şi să nu le lipsească cele necesare. 
 Pe drept cuvânt se poate spune că ei şi-au însuşit şi au practicat sărăcia 
evanghelică, adevărata dezlipire de bunurile acestui pământ şi adunarea de 
comori în ceruri. Dar ce belşug în sufletele acestea sfinte! Ce bogăţii, ce 
nestemate, ce grădină de flori, adiind de miresme, se află în inima lor! Ce salbă 
de virtuţi le înconjoară grumazii! 
 Virtutea sărăciei, cea a umilinţei, cea a răbdării, a tăriei de caracter, a 
generozităţii şi deschiderii sufleteşti faţă de aproapele, virtutea ascultării, a 
curăţiei şi alte flori proaspete şi înmiresmate împodobind grădina trupească şi 
sufletească. 
 A nu poseda nimic pentru a avea totul – iată secretul revelat în 
Cuvântul Scripturii. Cine nu înţelege că numai dăruind tot, poţi dobândi Totul, 
n-a înţeles pe deplin sărăcia evanghelică. N-ai nimic dar, Împărăţia Cerrului e a 
ta! Ai cedat tot, dar ţi-au rămas: Credinţa, Speranţa, Iubirea. Cu acestea trei poţi 
reclădi totul. 
 Isus avea exemplul tău, simplitatea şi smerenia ta, atunci când a 
propovăduit sărăcia evanghelică. Sărăcia în duh şi în inimă echivalează cu 
bogăţia sufletească şi cu fericirea perfectă. Inima ta era izvor  de mângâiere şi de 
compătimire. 
 Sfinte Patriarhule, mare onoare ţi-a făcut Dumnezeu, făcându-te sărac de 
cele lumeşti şi bogat de cele spirituale! Cu cinstite binecuvântări te-a mângâiat şi 
mai ales, cu darul suprem pe care Dumnezeu îl poate face unui om:  acela de a 
ţi-L încredinţa pe Însuşi Fiul Său preaiubit şi pe Preacurata Sa Maică. 
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 Cine, având aceste comori cereşti, s-ar mai putea plânge de sărăcie? 
 
 Ajută-ne, Sfinte Iosife, ca să ne dezlipim de tot ce-i lumesc şi să ne 
apropiem cât mai mult de perfecţiunea evanghelică, imitându-te în sărăcie, 
simplitate, smerenie şi ascultare. 
 
 
 
       * 
 
  
    83. 
 
 Mistuit de focul  iubirii cereşti erai zi şi noapte şi supus voinţei divine. Ca 
un aluat era sufletul tău, bun de modelat în  mâinile Creatorului a toate. 
 Nu ai pus nici o clipă la îndoială Cuvântul Domnului vestit de Înger. N-ai 
stat la zăbavă, nu ai pus întrebări, ţi-a pierit orice urmă de îndoială. Dumnezeu 
îţi vestise mare bucurie: să o iei pe Maria, logodnica ta, căci ceea ce se zămislise 
în ea, de la Duhul Sfânt era. Astfel, te făcuse părtaş la  tainele Întrupării 
Cuvântului. Ea avea să nască un fiu, iar ţie îţi revenea deosebita cinste de a-i 
pune numele, după obiceiul iudaic. Nu există nume sub soare mai dulce şi mai 
plăcut decât acela de Cel Uns, Mântuitor, cel care avea să împlinească speranţa 
veacurilor. 
 Apoi, atent la glasul Îngerului Domnului, te-ai grăbit la drum ca să aperi 
viaţa copilului şi a Maicii Sale. În plină noapte te-ai trezit şi ai purces într-o 
călătorie lungă şi primejdioasă. Trebuia să te ascunzi, să nu fii văzut, până 
părăseasi locurile acelea. În strînsă comuniune cu Dumnezeu şi cu Îngerii Săi, ai 
fost în toată această perioadă. Ca dovadă, atunci când primejdia trecuse,  
Îngerul ţi-a vestit că trebuie să te întorci ca să se împlinească Scripturile şi Mesia 
să trăiască în Cetatea Nazaret – fapt ce avea să-i atragă numele de Nazarineanul. 
 Toate le-ai împlinit fără murmur, fără revoltă, fără obiecţii, atent la glasul 
harului care lucra în tine şi-ţi dezvăluia treptat tainele Cuvântului Întrupat. Câte 
bucurii,  tot atâtea dureri ai avut şi câte jertfe, tot atâtea mângâieri cereşti prin 
Tatăl, prin Fiul şi Sfântul Spirit, prezenţi permanent în viaţa ta neprihănită, prin 
Sfânta Maică Născătoare de Dumnezeu, soţia ta preaiubită. 
 Mistuit de dragostea pentru ei, ai petrecut pe pământ o viaţă îngerească, 
iar în Cer ţi-ai câştigat dreptul de a sta aproape de Fiul tău şi de Maica Sa 
preacinstită. 
 
 Ajută-ne şi pe noi să fim cât mai prevenitori la harurile ce ne sunt 
date de Dumnezeu şi să nu pregetăm a lăsa totul, aşa cum ai făcut tu şi cu 
Sfânta Familie, pentru a merge acolo unde Dumnezeu ne trimite. 
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       * 
 
 
    84. 
 
 Cu adevărat ai fi putut spune, aşa cum mai târziu avea să spună Apostolul 
neamurilor: „Nu mai sunt eu cel care trăiesc, ci Isus trăieşte în mine şi pentru 
mine; în El şi pentru El lucrez, sufăr şi iubesc.” 
 Nimic nu ai irosit din ceea ce era al tău, nimic nu ai păstrat doar pentru 
tine. Nu mai erai al tău, nici chiar tu însuţi, ci le aparţineai Acelora  peste care 
Dumnezeu te făcuse păzitor şi ocrotitor. 
 Întreaga ta viaţă ca şi a soţiei tale s-au constituit într-o jertfă continuă pe 
altarul iubirii de Dumnezeu. 
 Cu dragoste de mucenic te-ai consfinţit lui Dumnezeu în întregime, 
lăsându-te cu totul în Preasfânta Sa Voinţă. 
 Cu o răbdare nestrămutată şi cu tărie în încercări ai dus, practic, povara  
Sfintei Familii, ca pe o flamură pe care o poartă doar cei aleşi. 
 Întreaga ierarhie cerească te privea cu respect, admirându-ţi curajul. Nu L-
ai părăsit pe Isus nici o clipă, ferindu-L de riscuri, de nerecunoştinţa oamenilor, 
de aspra prigonire a barbarului tiran care voia să-L piardă cu orice preţ. 
 Dar Dumnezeu  era cu tine. Maica lui Isus era cu tine. Îngerii toţi te 
sprijineau, te preveneau. Duhul Domnului te însoţea pretutindeni, întărindu-te, 
insuflându-ţi nădejde şi curaj. 
 
 O, Sfinte Iosife, model admirabil de supunere în faţa încercărilor, 
obţine-mi şi mie de la Isus, tăria şi resemnarea în  orice încercare şi harul 
de a o îndura cu răbdare şi umilinţă, aşa cum ai făcut tu şi Fecioara Maria. 
 
       
       * 
 
 
    85. 
 
 Treizeci de ani de viaţă dumnezeiască s-au derulat prin faţa ochilor tăi. Tu 
ai fost martorul lor tăcut, martor neîntrerupt al comportamentului omenesc al 
Fiului lui Dumnezeu şi Fiul tău adoptiv. 
 Câte ore, câte minute, câte secunde aţi petrecut împreună? Apostolii au 
stat doar trei ani în preajma Mântuitorului. Nu-i cunoşteau toate tainele 
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dumnezeiescului om, încă erau nelămuriţi asupra misterului Sfintei Sale 
Întrupări. 
 Dar tu şi Maria ştiaţi prin prevestire de Înger, cum Dumnezeu luase natură 
umană, fără să-şi piardă natura dumnezeiască.  Aceasta era o mare Taină, pe 
care Îngerul v-o împărtăşise. Două firi, două naturi într-o singură Persoană. Care 
minte omenească ar fi în stare să priceapă? 
 Mister fără precedent în istoria omenirii. 
 Să fii Dumnezeu şi om în acelaşi timp, cum era cu putinţă? 
 De câte ori îl priveai pe acest dumnezeiesc Fiu al tău şi al Mariei, cu 
respect mistic, cu evlavie deosebită, cu neţărmurită iubire şi recunoştinţă pentru 
marele har la care erai părtaş, pentru imensa Îndurare pe care Dumnezeu o 
revărsase asupra ta şi încrederea desăvârşită cu care îţi încredinţase propriul Său 
Fiu – Unul Născut din veşnicie, ca să fie al tău în vremelnicie, firea Sa 
omenească să beneficieze de un ocrotitor de bază, cinstit şi curat, de atâtea ori 
ochii ţi se umpleau de sfinte lacrimi de recunoştinţă. 
 Cu teamă reverenţioasă te întrebai cum vei putea să te înalţi la nivelul 
aşteptărilor proniei divine, dacă vei fi în stare să răzbaţi prin toate încercările şi 
asperităţile care te aşteptau în calitate de Cap al Sfintei Familii; dar nu greutăţile 
te speriau, cât Patima pe care erai conştient că Fiul tău preaiubit trebuia să o 
suporte pentru mântuirea omenirii. 
 Ţi se părea o responsabilitate prea mare pentru umerii prea fragili ai unei 
singure fiinţe. Dacă ar fi fost posibil, tu însuţi i-ai fi ridicat imensa povară, te-ai 
fi oferit să te jertfeşti în locul Său şi El să trăiască. 
 Dar Voinţa Divină era mai presus de vrerile pământeşti şi de orice lege 
umană. Totul trebuia împlinit, aşa cum scriau Sfintele Scripturi. 
 El coborâse în lume ca să ridice păcatul omenesc, altă cale nu eixsta decât 
aceasta.  
 Cât te durea neputinţa de a-i împărtăşi soarta, de a co-participa la Patima 
dureroasă. El singur, singur trebuia să urce pe Cruce. 
 Şi totuşi, sabia durerii vă sfârteca lăuntrul, ţie şi Maicii Sale, numai la 
amintirea proorociei lui Simeon şi a profetesei Ana, din clipa când  l-aţi dus la 
Templu să-l oferiţi Tatălui Ceresc, pentru circumciziune, aşa cum cerea ritualul 
iudaic, ca orice prim născut de parte bărbătească să-i fie încredinţat lui 
Dumnezeu. 
 Dar El era chiar Dumnezeu, devenit om! 
 De atunci, inimile voastre sângerau continuu până avea să vină clipa 
împlinirii profeţiei. Pentru că Fiul vostru venise „spre căderea şi înălţarea 
multora”  şi El avea să fie „pricină de poticnire pentru mulţi”. 
 Fiul pe care-L  priveaţi cu imensă tandreţe serafică, Fiul care într-o zi va 
pleca din casa voastră ca să-şi împlinească menirea, acum era cu voi, sub 
privirile voastre. Şi El „creştea în ascultare”,  aşa cum menţionează Sfântul 
Evanghelist Luca. 
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Sfinte Iosife şi Prea Sfântă Fecioară, mijlociţi pentru noi ca să ne 
dovedim vrednici de ofranda voastră şi a Fiului vostru şi să nu dăm înapoi 
atunci când e vorba de a aduce o mică jertfă în Numele lui Dumnezeu. 

 
 
 
      * 

 
 86. 
 
Cu neînvinsa ta virtute a curăţiei şi cu fidelitatea în credinţă şi iubire, ţi-ai 

câştigat pe pământ şi în Cer comoară de merite sfinte. 
O, dulce mângâietorule al celor curaţi sufleteşte! 
Tu care te-ai împotrivit cu toată fiinţa ta, păcatului de moarte. Pe care nici 

umbra păcatului nu te-a atins. La fel ca  feciorelnica Soţie a ta, aţi fost 
desăvârşiţi în virtuţi. Şi totuşi, voi iubeaţi cu atâta ardoare. Nici o altă iubire n-a 
fost mai înaltă ca a voastră, atingând culmile dăruirii. O iubire angelică, fără 
pată. 

Această dragoste era privită de Cer cu  îngăduinţă şi mai ales cu 
bunăvoinţă.  Însuşi Tatăl vă ocrotea iubirea, trimiţându-vă, la timpul potrivit, 
Îngerul să vă povăţuiască ce aveţi de făcut, să vă ceară consimţământul, acel 
FIAT, (Fie mie după voinţa Ta!),  fără de care  n-ar fi fost posibilă Întruparea, 
să vă pregătească pentru ea. 

FIAT-ul vostru a fost total şi definitiv, cu o disponibilitate afectivă faţă de 
planul divin, demnă de încrederea acordată. 

 
Sfântă Fecioară şi Sfinte Iosife, ajutaţi-ne să ne putem da şi noi 

încuviinţarea, atunci când este vorba de o lucrare duhovnicească şi să  nu 
pregetăm atunci când ni se cere să-L urmăm pe Dumnezeu. 

 
 
      * 
 
 
 
   87. 
 
Două turturele au fost darul vostru la Prezentarea la Templul din 

Ierusalim. Dar smerit, ca şi sufletele voastre. Însă darul era oferit cu toată 
generozitatea, cu toată inima. Tu, de fapt, şi Preacurata ta Soţie Maria, purtaţi cu 
voi şi veneaţi să prezentaţi înaintea lui Dumnezeu un dar infinit mai preţios: pe 
Fiul lui Dumnezeu. 

Întrupat între oameni, pe unicul  Fiu venit în lume ca să vindece păcatul. 
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Aşa că darul exterior era aproape simbolic. Însă trebuia să împliniţi datina 
evreiască, aşa cum toate familiile respectabile şi pioase o făceau. 

Era mai mult decât o datorie de onoare. Era una de conştiinţă. 
Turturelele aveau să fie jertfite  în aceeaşi zi, ca ardere de tot. Fiul lui 

Dumnezeu, peste 33 de ani, avea să fie jertfit din iubire pentru oameni. 
De Paşte, prescripţiile Leviticului erau clare: Mielul pascal, pentru cei 

care-l aveau, trebuia să fie sub un an şi să nu aibă nici un beteşug, iar prin 
nevinovăţia Sângelui  său, să spele (simbolic) răul şi să-L îmbuneze pe Yahve. 

Familii nenumărate soseau la Templu să-şi prezinte ofrandele. Însă nimeni 
nu se gândea că într-o zi, Fiul lui Dumnezeu Însuşi va fi jertfit pe lemnul crucii 
ca pe altarul Templului, pentru a îmbuna mânia Celui Atotputernic. Totul 
trebuia împlinit, aşa cum era consemnat în Scripturi. 

La Templu, bătrânul Simeon şi profeteasa Ana prevestiseră Jertfa 
Supremă a Fiului lui Dumnezeu. Şi voi aţi înţeles din acea clipă ce avea să se 
întâmple. Şi aţi purtat această taină, această sabie-n inimi întreaga viaţă, 
aşteptând clipa supremă. 

Şi împreună cu El, voi aţi jertfit ceea ce aveaţi mai scump. 
În felul acesta, v-aţi unit cu Jerttfa Lui răscumpărătoare. 
 
Sfinte Marie şi Sfinte  Iosife, uniţi-ne şi pe noi cu Jertfa Domnului 

nostru, prin faptele, vorbele şi gânduriule noastre să devenim vrednici de 
această supremă mărturie de iubire. 

 
 
      * 
 
 
 
   88.  
 
Câte merite de nepreţuit aţi câştigat, muncind cu trudă în Slujba 

Cuvântului Întrupat, în slujba Cerului!  Tu, Sfinte Iosife, cu fierăstrăul, cu dalta, 
cu ciocanul, cu rindeaua, unelte cinstite devenite sfinte în mâinile tale pricepute. 

Nazaretul şi chiar împrejurimile  erau presărate cu roadele muncii tale, 
concretizate în unelte agricole: juguri, pluguri şi obiecte casnico-gospodăreşti, 
obiecte umile, dar atât de trebuincioase în familii. Cineva trebuia să facă şi 
aceste obiecte de mobilier, un meşteşugar, un tâmplar sau cum se mai numeşte, 
dulgher sau teslar. Dumnezeu apreciază munca cinstită şi trudnică şi o 
răsplăteşte  cu binecuvântări şi haruri speciale. 

Cu propriile tale mâini tăiai lemnul brut, îl ciopleai, îl şlefuiai, îl modelai 
după trebuinţe. 

Un meşteşugar este un creator, un artist. El creează modele, inventează 
tehnici de lucru  mai accesibile, se perfecţionează, se desăvârşeşte în munca sa, 
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cu fiecare obiect nou creat. Lucrul săvârşit de tine nu era de mântuială, ci lucrat 
cu dibăcie şi dragoste, cu măiestrie. 

Sfinte Iosife, tu îţi iubeai munca şi te dedicai ei cu multă dăruire. 
Doreai ca Fiul tău să înveţe meşteşugul lemnului, de aceea îl îndrumai în 

primele sale încercări. Cât de simplu se petrecea totul în micul atelier de 
tâmplărie de la Nazaret! Tatăl şi Fiul trebăluiau acolo, Maica Domnului în casă 
şi totul se desfăşura într-o armonie perfectă, într-o rugă continuă. 

Munca fiecăruia era rugăciune, act de pietate, activitate sacră. Pătrunşi de 
Duh, membrii Sfintei Familii îşi îndeplineau cu sfinţenie datoriile, nu întârziau, 
nu pregetau, nu leneveau, nu lăsau totul de azi pe mâine. Totul era făcut în mod 
judicios şi destoinic. 

Munca cinstită onorează, cinsteşte pe cel care o depune. 
Ce exemplu frumos de muncă vrednică ne dau Isus, Maria şi Iosif! 
Ei nu s-au dat niciodată în lături de la nici o activitate gospodărească sau 

duhovnicească au luat totul în serios, răspândind lumina prin tot ce făceau. 
Şi ce ucenic ascultător şi vrednic era Isus! 
El nu refuza nici o muncă la care îl chema tatăl Său pământesc. Mâinile 

Sale preacurate, nu au fost scutite de lovituri, înţepături de cuie, răni provocate 
de duritatea daltei, bătături din trasul cu rindeaua. 

Mâinile preasfinte ale Dumnezeului nostru, uneori sângerau. Dar El nu se 
plângea de  nimic şi nu înceta lucrul. 

Arthur Rimbaud, într-un poem în vers latin, îşi imaginează reacţia Mariei 
în faţa primei răni a tânărului Isus, ucenic de dulgher, într-o dimineaţă, în 
următorul mod: 

 „Pe neaşteptate ferăstrăul se îndoaie. 
 Deodată tăişul său îi răneşte degetele. 
 Sângele purpuriu pătează rochia ei albă. 
 Un strigăt înăbuşit îi iese din gură. Îşi priveşte Mama 
 şi ascunde degetele înroşite sub veşmânt. 
 -Bună, Mamă! 
 Ea geme şi faţa şi faţa i se inundă de lacrimi. 
 Dar copilul fără să se tulbure: 
 -De ce plângi tu, Mamă neştiutoare? 
 Pentru că tăişul fierăstrăului mi-a atins degetele? 
 N-a sosit încă timpul. Păstrează-ţi lacrimile 
 pentru mai târziu.” 
Cine nu cunoaşte durerile unei mame, atunci când copilul ei, din nebăgare 

de seamă, s-a lovit sau este în primejdie? S-ar putea spune, fără putinţă de 
tăgadă că rănile Mântuitorului, începând cu primul sânge vărsat şi culminând cu 
cele de pe Calvar, au pricinuit Maicii Sale Prea Sfinte, mai multă durere decât 
dacă ar fi fost propriile sale răni. Prevestirea dureroasă de la templu avea să-i 
întunece clipele cele mai fericite. În orice moment ea a trăit cu iminenţa 
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Pătimirii supreme şi sufletul ei a fost străpuns de tăişul sabiei în ceasul 
Răstignirii. 

Singura consolare pentru această Maică Preacurată în ceasurile de agonie 
ale Fiului ei preaiubit a fost că rănile lui Isus vor fi izvoarele mântuirii pentru 
toţi fiii ei adoptivi pe care Însuşi Isus îi dăruise pe Cruce. 

Tradiţia spune că Isus era trimis adeseori de Iosif la clienţi, să le ducă 
obiectele care erau gata. Străbătea Nazaretul cu obiecte grele în braţe sau în 
spate. 

Uneori, mânuind acelaşi  fierăstrău, fiecare la câte un capăt, sudorile 
tatălui şi ale Fiului se îngemănau. Iată ce tablou: Dumnezeiescul Învăţător 
servindu-L  pe tatăl său pământean, ca un simplu lucrător, îndeplinitor al 
sarcinilor, cu supunere şi devotament. 
 

O, Sfinte Iosife – dăruieşte-ne şi nouă disponibilitatea de a ne 
îndeplini îndatoririle zilnice după modelul tău şi al Maicii Domnului, după 
exemplul Însuşi al lui Cristos, care, deşi era Dumnezeu, a îndeplinit sarcini 
omeneşti în deplină smerenie şi ascultare. 

 
 
      * 
 
 
   89. 
 
Caută să te sfinţeşti, aidoma Fecioarei Maria şi a iubitului ei soţ, Iosif, în 

faptele cele mai mărunte ale vieţii, chiar dacă ele îţi par uneori nesemnificative, 
lipsite de strălucire şi glorie. 

Aidoma Sfintei Tereza a Pruncului Isus care este Sfânta lucrurilor 
mărunte, neexcelând în mănăstirea carmelitelor, decât în ascultare plină de 
răbdare şi înţelegere şi în îndeplinirea micilor îndatoriri la care era supusă, fii 
bucuros că ai posibilitatea să-ţi faci datoria acolo unde Dumnezeu te vrea. 
Dumnezeu nu va trece cu vederea  râvna ta în a-ţi face datoria cu 
conştiinciozitate, aşa cum şi-au făcut-o Sfânta Fecioară Maria şi Sfântul Iosif, în 
căsuţa lor de la Nazaret. 

Fiecare lucrare să fie săvârşită în duh de credinţă, evlavie, iubire şi cu o 
deosebită smerenie. 

Treptele către Dumnezeu se suie cu paşi mici, dar neşovăitori. 
Ce folos e când unii sar mai multe trepte deodată, vrând să ajungă cât mai 

repede sus şi atunci când se împiedică şi alunecă, nu mai pot s-o ia de la capăt, 
ci se prăbuşesc în cădere liberă. 

Şi urcuşul poate fi anevoios, dacă o iei pe cărări abrupte. Un suiş lin şi 
sigur îţi va asigura un loc bun de lumină şi căldură la capătul drumului. 
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Nu uita: drept călăuze devotate îi avem pe Maria şi pe Iosif, în drumul 
nostru în căutarea Luminişului unde ne putem odihni şi simţi bine. 

 
Arată-ne, Doamne, prin Sfânta Maică a lui Isus şi prin Sfântul Iosif, 

luminişul spre care trebuie să ne îndreptăm şi unde într-o zi vom ajunge. 
Dar mai ales, arată-ne cărarea cea dreaptă pe care trebuie să apucăm, ca 
nu cumva , drumul nostru să se încurce în hăţişul lumii. 

 
 
     * 
 
   90. 
 
 
Dulcea tovărăşie a lui Isus şi a Maicii Sale a fost paradisul pământesc în 

care tu primeai mângâierile cerului, revărsate în torente de bucurie lăuntrică. 
Dar fiindcă erai covârşit de smerenie, înzestrat cu  dreaptă socotinţă, nu ai 

dezvăluit nimănui în afara preaiubitei tale soţii, aceste delicii sufleteşti. 
Până şi moartea ţi-a fost plăcută şi preţioasă, fiind vrednică de dorit de 

orice persoană, pentru că erai înconjurat de iubirea gingaşă a Iubitei tale Soţii, 
de îmbrăţişările Fiului şi Dumnezeului tău, care îţi dădea o binecuvântată 
sărutare. 

Sub privirile lor atente şi prevenitoare, ţi-ai încredinţat sufletul în mâinile 
lui Dumnezeu. 

Aidoma ţie, vrem să ne dăm obştescul sfârşit, în mâinile Domnului şi 
Dumnezeului nostru, cu Numele Său Sfânt pe buze, avându-i alături pe Sfântul 
Iosif, patronul unei morţi bune şi pe Sfânta Fecioară Maria, Tămăduitoarea 
bolnavilor, Scăparea păcătoşilor şi Mângâietoarea mâhniţilor, aşa cum se 
specifică în Litania Lauretană, în invocaţiile către Maria. Ei vor mijloci pentru 
noi iertarea cerească. 

Să rostim în fiecare miercuri, ziua Sfântului Iosif, iaculatoria pentru o 
moarte bună, o moarte în har sfinţitor, aşa cum a avut el: 

 
Isuse, Maria, Iosife, vouă vă dăruiesc inima mea şi sufletul meu! 
Isuse, Maria, Iosife, ajutaţi-mă în cea din urmă luptă cu moartea! 
Isuse, Maria, Iosife, în pace cu voi să-mi dau sufletul! 
Amin! 
 
 
     * 
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   91. 
 
 
O, Măreţe Patriarhule, mare a fost credinţa ta faţă de glasul harului. Tu ai 

umblat numai în prezenţa lui Dumnezeu şi niciodată nu te-ai abătut pe cale, 
hotărât a-I îndeplini toate poruncile. Voinţa lui Dumnezeu era Lege Supremă 
pentru tine şi pentru aceasta, nimic din lume nu te putea face să n-o împlineşti. 

De aceea, Dumnezeu te-a rânduit „Stăpân al Casei Sale”  şi „Mai mare 
peste avuţiile Sale”. 

Mai mult, Dumnezeu ţi-a descoperit prin Îngerul Său, Marele Mister al 
Întrupării. 

Tu L-ai văzut pe Regele Cerului, supus învăţămintelor tale. Isus nu ieşea 
din cuvântul tău, care, deşi era ferm, nu era aspru.  

Te respecta şi te asculta, aşa cum îl povăţuişeşi. Astfel El creştea în 
ascultare zi de zi, unit cu tine şi cu Mama Sa. 

Numai lucruri frumoase a învăţat de la voi, care i-aţi fost un viu exemplu 
de sfinţenie. 

Dumnezeu învăţând sfinţenia de la Maica Sa şi de la tatăl Său pământeni! 
Nici un alt model de sfinţenie ca al părinţilor lui Isus nu poate fi mai 

edificator ca şi acesta. El întrece în virtuţi pe cel al îngerilor. 
 
Ajută-ne, Sfinte Iosife, să fim ascultători Cuvântului lui Dumnezeu şi 

să umblăm pe căile Sale după exemplul tău. 
 
     
      * 

 
 
   92. 
 
Firea omenească a lui Isus avea nevoie de o fire omenească desăvârşită-n 

virtute. Maica Sa Sfântă întrunea toate aceste condiţii pe deplin. Şi tu, Sfinte 
Iosife, erai cel mai nimerit dintre oameni să-i porţi o sfântă grijă şi să veghezi cu 
ochi atent şi inimă trează să nu păţească ceva acest Copil divin dat ţie de către 
pronie. 

Întreaga viaţă, nici chiar  de propria ta persoană nu te-ai preocupat cu mai 
multă luare-aminte decât de acest copilaş. 

Principala ta preocupare era să le asiguri Lui şi Maicii Sale, traiul zilnic. 
Poate uneori, renunţai tu la bucata de pâine ca ei să nu ducă lipsă. 

Nenumărate sacrificii ai făcut şi ai împărţit necazul cu Preacurata Fecioară, care 
nu era nici ea scutită de dureri.  

Lacrimile voastre se împleteau deasupra leagănului copilului vostru şi 
bucuriile, de asemenea, le împărţeaţi. 
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Însă aţi fost uniţi perfect în Isus. 
Cu inimă generoasă şi neîmpărţită L-aţi oferit pe Isus Tatălui la Templu, 

deşi reprezenta pentru voi, însăşi raţiunea de a fi. 
Ştiaţi că într-o zi, se va desprinde dintre voi şi va pleca pentru a-şi împlini 

misiunea. 
Şi în această continuă aşteptare, cu inima strânsă a clipei despărţirii, v-aţi 

trăit viaţa discret, în spirit de jertfă pentru binele menirii. N-aţi căutat 
recompense pentru gestul vostru de generozitate. Logica triumfalistă a lumii vă 
era cu totul străină. 

Isus, dăruit de Tatăl Ceresc, nu era numai al vostru, în calitate de părinţi. 
Îl primiserăţi în dar, şi tot în dar trebuia să-L daţi. Manifestările egoiste, de 
genul: 

„Nu pleca de lângă noi, avem nevoie de tine, nu ne lăsa singuri, etc.” nu 
aveau ce căuta în gândirea voastră. Isus era tot ce aveaţi mai bun şi mai frumos. 
Tatăl ceresc vă dăruise ce avea mai scump: pe Însuşi Fiul Său Preaiubit. Trebuia 
aşadar, după exemplul Tatălui, să faceţi la fel. Când a venit vremea să-şi înceapă 
viaţa Sa publică, să plece în apostolatul Său itinerant, să-şi adune discipoli 
pentru a-i învăţa cum să procedeze după ce El nu va mai fi: Sfânta Fecioară 
Maria a înţeles: de acum înainte, Copilul Său nu-i va mai aparţine. 
 Îl va vedea uneori, se va apropia de El, vor mai vorbi, dar deja nu mai era 
al Ei. Aşa se cădea. Aşa trebuia să fie. L-a însoţit cu rugăciunea, cu lacrimile, 
iubirea şi jertfa sa de Mamă, pe tot parcursul vieţii Sale publice, chiar dacă n-a 
fost totdeauna în apropierea Lui. 
 Fără a renunţa o clipă la El, ni L-a dat nouă. Pentru că noi eram cei care 
aveam mai mare nevoie de El. Trebuia să vină să ne mântuie. Fără El, am fi  fost 
osândiţi. 
 De bună seamă, Sfânta Fecioară Maria a văzut în spirit, cât de pierdută era 
omenirea fără Fiul Său. Şi, într-un gest suprem de renunţare generoasă şi 
jertfelnică, ni L-a dăruit. 
 
 Ajută-ne, Doamne, să fim demni de sacrificiul matern şi să renunţăm 
la tot ce ne împiedică să fim aproape de El, spre binele şi fericirea noastră 
veşnică. 
 
 
       * 
 
    93.  
 
 
 O, Sfinte Iosife, aşa cum ai suit de atâtea ori, cu Isus de mână la Ierusalim, 
ca să sărbătoreşti Memorialul Trecerii Mării Roşii, aşa să mă conduci de mână 
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spre Paştele Veşnic, pentru a-L vedea şi cinsti pe Isus Cristos mort şi înviat 
pentru ca şi noi să înviem în ziua de apoi. 
 Într-una din aceste vizite la Templu, tu L-ai pierdut pe Isus copil. Multe şi 
disperate au fost căutările tale şi ale Prea Sfintei Fecioare, căci nu vă găseaţi fiul. 
Dar Fiul era în Casa Tatălui Său. 
 Şi noi, uneori, din nebăgare de seamă, Îl pierdem pe Dumnezeu. Şi nu 
putem avea odihnă, până când nu-L regăsim, căci inima noatră, creată pentru 
Dumnezeu, nu este liniştită, aşa cum spunea Sfântul Augustin, până când nu se 
odihneşte în Domnul. 
  
 Ajută-ne, Sfinte Iosife, păzitorul şi veghetorul Fiului lui Dumneeu, să 
nu-L pierdem pe Isus, Mântuitorul nostru, căci fără El, nu există mântuire 
şi nu poate exista, de aceea, nici fericire. 
 
 
      * 
 
    94. 
 
 
 Cine – în afară de Prea Sfânta Fecioară Maria – ar putea să ne spună mai 
multe lucruri despre Isus? Cine-L cunoaşte mai bine ca voi, care aţi trăit treizeci 
de ani alături de Fiul lui Dumenezeu şi Fiul nostru? 
 Aşa cum scria Sfântul Ioan Damaschinul:  

„Cu adevărat, tu eşti cea mai aleasă decât toată făptura, căci numai din 
tine Creatorul s-a împărtăşit din pârga naturii noastre omeneşti. Trupul Său a 
fost făcut din trupul tău, sângele Său, din sângele tău; Dumnezeu S-a hrănit din 
laptele tău şi buzele tale au atins buzele lui Dumnezeu.” 

Cui îi încredinţa El primele taine, dacă nu vouă? Cine, dacă nu voi, aţi fost 
mai înduioşaţi de primii Săi paşi, de primele cuvinte rostite de Isus copil, de 
primul lucru meşteşugit cu mânuţele Sale preasfinte? 

Atâta har n-au avut toţi sfinţii la un loc, de a se bucura de intimitatea cu 
Dumnezeu, zi şi noapte, clipă de clipă, ani îndelungaţi. În acelaşi timp, nici o 
altă responsabilitate omenească nu a fost mai covârşitoare, căci voi, nu aveaţi 
grijă doar de un om, ci de Însuşi Dumnezeu, care vi se dăduse drept încredinţare. 

Nici unul din cei patru evanghelişti, oricât de inspiraţi de Duh ar fi, nu ar 
putea reda mai bine, viaţa ascunsă a Mântuitorului nostru, decât voi, martorii lui 
permanenţi,  martori plini de cuvioasă afecţiune. 

Chiar îngerii din Ceruri nu au putut vedea mai mult decât ochii lui Iosif şi 
ai Mariei; cum  Fiul lui Dumnezeu creştea în ascultare şi învăţătură la casa 
părinţilor Săi pământeni şi le era supus şi râvnic în îndeplinirea voinţei lor. 

Cu atât mai multă admiraţie şi recunoştinţă trebuie să avem şi noi faţă de 
Prea Sfânta Fecioară Maria şi augustul ei soţ, Sfântul Iosif, în faţa cărora îngerii 
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îngenuncheau, salutându-i, atunci când le aduceau veştile de la Dumnezeu, sau 
când cântau în cor „Osana!” Fiului abia născut din Fecioară! 

 
Dacă îngerii vi s-au închinat şi v-au salutat, cum am putea noi, simpli 

oameni, să nu vă închinăm rugăciunile noastre? 
Ajută-ne, Sfinte Iosife, ca rugăciunea noastră pioasă, prin mâinile tale 

să treacă, spre Maria, Soţia ta, şi de acolo, către Isus Cristos, la Tatăl 
Ceresc. Amin. 

 
     * 
 
   95. 
 
 
Sfinte Iosife, tu eşti socotit pe drept cuvânt Păstor şi Ocrotitor al sufletelor 

care-şi aşteaptă eliberarea din Purgator. Căci, dacă pe pământ ai avut grijă de 
Fiul lui Dumnezeu şi de Maica lui Dumnezeu, ca şi de ceata tuturor celor care ţi 
s-au încredinţat şi ţi-au cerut sprijinul, cu atât mai mult în cer, unde eşti 
privilegiat de vederea în slavă a Fiului tău preaiubit, vei mijloci pentru ca 
sufletele drepte să se bucure de aceleaşi privilegii ca şi tine. 

Tu care eşti Călăuzitorul sufletelor către Lumina care se numeşte Isus, 
către viaţa, bucuria şi pacea veşnică, nădăjduim că ne vei călăuzi şi pe noi în 
Paradis, aşa cum i-ai condus pe cinstitorii tăi. Şi noi ne angajăm să-ţi răspândim 
cultul şi să-l facem cunoscut cât mai multor semeni, spre folosul şi desăvârşirea 
lor sufletească. 

Alături de Isus şi de Maria, nădăjduim că vei fi prezent în ceasul nostru 
din urmă, pentru a ne face trecerea cât mai lină şi a ne deschide poarta Raiului. 

Oamenii vin încovoiaţi de povara necazurilor la acest intermediar, la acest 
adevărat director de spirite, Sfântul Iosif şi pleacă drepţi, înalţi, luminaţi, 
împăcaţi, cu privirile spre Înalt. El îi îndreaptă şi-i înalţă în primul rând în 
proprii lor ochi, apoi în ochii semenilor, dar, mai presus de toate, în ochii lui 
Dumnezeu. 

El are rolul de a lumina unele aspecte din viaţa oamenilor, adâncite în 
bezna subconştientului, deschizându-le căi de autocunoaştere şi de pocăinţă. 
Creştinii care apelează la intercesiunea Sfântului Iosif, se îmbogăţesc, capătă 
avuţii nevăzute, dar inestimabile. 

 
Să ne încredinţăm Sfântului Iosif şi mijlocirii sale pioase către Isus, 

fiul său pământesc, pentru a avea grijă de noi, aşa cum a avut de Sfânta 
Familie şi a apărat-o de primejdii şi de răutatea lui Irod. Dându-ne pe 
mâna lui, vom avea senzaţia de uşurare, ca şi când am fi copii în braţele 
tatălui nostru natural care ne protejează şi ne apără cu preţul propriei sale 
vieţi. 
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      * 
 
   96. 
 
Mereu cu privirea aţintită la Domnul. Aşa aţi trăit, tu şi Feciuoara Maria. 

Atenţi la Voinţa Sa, la şoaptele  Sale, iar când era prunc, atenţi la gânguritul Lui 
dulce. 

Credinţa nezdruncinată în Dumnezeu a fost stânca voastră pe care vă 
sprijineaţi proiectele, acţiunile voastre. 

Credinţa a fost temeiul tuturor faptelor voastre. 
Şi dacă Maria a consimţit cu iubire la jertfirea victimei, căreia Ea însăşi îi 

dăduse viaţă, nici tu n-ai pregetat, ci ţi-ai dat consimţământul. 
Dăruiţi pe de-a-ntregul Aceluia care vă fusese dăruit de Tatăl şi de Duhul, 

nu luaţi nici o hotărâre, nici o iniţiativă, fără să-L consultaţi. 
 
O, tu înger al pământului, Sfinte Iosife, ajută-ne să trăim mereu cu 

privirea aţintită spre Dumnezeu şi să-i ascultăm şoaptele, pentru a face 
mereu Voinţa Sa, spre binele şi fericirea noastră. 

Iar Tu, Doamne, prin Sfântul Iosif, înmulţeşte în noi, revărsările 
harului  Tău negrăit! 

 
 
      * 
 
 

 
   97.  
 
Sfinte Iosife, tu care eşti împreună cu Preacurata, împărţitorul comorilor 

dumnezeieşti, pentru comoara pe care aţi păzit-o şi ocrotit-o pe pământ, cu cât 
te-ai coborât în ochii oamenilor, făcându-te slujitorul lor, cu atât ai fost înălţat în 
Ceruri, ocupând primul rang lângă Isus şi Maria. 

Triumful tău în cer este aclamat de îngeri şi de către toţi sfinţii. Dar mai 
cu seamă, eşti onorat de Prea Sfânta Treime, aflându-te aproape de Tronul 
majestăţii divine. 

Nu te-ai ostenit în zadar pe pămnt, crescându-L , hrănindu-L şi 
îmbrăcându-L, învăţându-L meşteşugul tău, căci acum privindu-L pe Tronul 
măririi, este cea mai frumoasă răsplată pentru tine, pentru vitregiile şi greutăţile 
vieţii pe care le-ai îndurat fără murmur, fără preget, ascultător desăvârşit al 
glasului Domnului. 
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Nu poţi uita clipele când Îl ţineai în braţe, când îl adormeai la pieptul tău, 
când îi ştergeai lacrimile, când îl povăţuiai, când râdeaţi şi plângeaţi împreună, 
aşa, ca între tată şi fiul său. 

Acest Dumnezeu aflat acum în Slavă, depindea de tine şi de Maica Sa. Era 
atât de neajutorat, şi oameni cruzi voiau să-L ucidă. Creatura vrea să-şi ucidă 
Creatorul!!! 

L-ai apărat cu preţul propriei rale vieţi, L-ai ascuns cu trupul tău, te-ai 
făcut scut pentru El.  

Şi lumina ochilor dacă ar fi trebuit să i-o dai, n-ai fi stat pe gânduri. Căci 
El creştea, iar tu trebuia să te micşorezi, la fel ca Ioan Înaintemergătorul. 

 
Ajută-mă şi me mine, Sfinte Iosife, să-l păstrez mereu pe Isus în inima 

mea, să nu-l pierd, mai cu seamă în clipa morţii. Şi fii mereu alături de 
mine, aşa cum ai fost alături de ei. 

 
      * 
 
   98. 
 
Bucuria de acum, din slava cerească a meritat toate încercările şi umilirile, 

merita chiar viaţa ta, dacă ţi-ar fi cerut-o, ori dacă ar fi trebuit tu să fii răstignit 
în locul lui. 

Ca şi un martir, ai dat mărturie pentru El, în  viaţă, răspunzător în faţa 
Tatălui de acest Fiu al Său, încredinţat ţie. 

Acum împărtăşeşti cu Isus şi Maria, bucuria sfântă şi deplină pe care aţi 
meritat-o în viaţa pământeană, dar, ale cărei dulci adieri le simţeai încă de 
atunci, umbrite doar de teama de a nu i se întâmpla ceva Lui şi Maicii Sale. 

Teama a dispărut, umilirile, nedreptatea, batjocura, durerea Răstignirii, 
trădarea oamenilor nu mai sunt pentru tine; a rămas doar Imensa, Nespusa 
Milostivire Divină a Celui care i-a iertat pe ucigaşii Săi, încă din ceasul crucii. 

Unirea voastră din cer, nimeni nu va putea să o mai distrugă. Isus şi Maria 
sunt pe veci ai săi, iar tu eşti al lor pentru veşnicie. 

 
O, Sfinte Iosife, Măreţe Patriarh, ajută-ne şi pe noi, ca, la sfârşitul 

călătoriei noastre pământeşti, să ne putem bucura de unirea cu Isus şi 
Maria în ceruri. 

 
 
      * 
 
   99. 
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Sfinte Iosife, mă adresez ţie, Patronului unei morţi bune, Ocrotitorul lui 
Isus şi al Maicii Domnului. 

Tu cunoşti, desigur, slăbiciunea şi neputinţa mea. Ea vine dintr-o prea 
mică credinţă, din teamă, din nelinişte, din boală şi din atacurile celui rău. 

Tu ştii că fără tine nu o să mă pot descurca în lupta pe care o dau zilnic cu 
boala, cu neputinţa, cu disperarea. Primeşte-mă ca fiică a ta, şi ocroteşte-mă, aşa 
cum  numai tu ştii să ocroteşti. 

Fii cu mine acum, şi întotdeauna. 
Tu ştii că nu am pe nimeni la care să apelez pe acest pământ. Nu mă pot 

încrede în nici o persoană. Dar am mare nădejde în tine că nu mă vei lăsa atunci 
când îţi voi cere ajutorul. 

Ajută-mă să fiu tare. Scoate-mi din piept gheara fricii şi a neputinţei. 
Scoate-mi din minte imaginile îngrozitoare ale morţii. 

Sprijină-mă şi ia-mă de mână, când va fi să trec puntea. Numai cu tine pot 
depăşi aceste momente de care, trebuie să recunosc, mă înspăimânt, încă din 
copilărie. 

Extirpă-mi această teamă din inimă şi picură-mi în suflet încrederea şi 
curajul.  

 
Ajută-mă să trăiesc în sfinţenie după modelul tău şi al Preacuratei 

tale soţii, şi murind în evlavie către  Isus şi către Maria,  să dobândesc  în 
cer, fericirea promisă. 

 
      * 
 
  100. 
 
 
N-ai să crezi, Sfinte şi Măreţe Iosife, dar eu, de când am început 

devoţiunile, de-abia aştept clipa când pot să stau de vorbă cu tine, să te întâlnesc 
în gândul şi inima mea, şi să ne întreţinem în intimitate, cu Preacurata şi cu Isus 
Cristos. 

Câte delicii nu gust la aceste sfinte întâlniri! Tu mă mângâi de fiecare dată 
cu vorbe dulci şi încurajatoare şi-mi dai speranţă că vei fi mereu alături de mine. 

Acum, când m-am desprins oarecum de lume,  afectele omeneşti nu-mi 
mai  tulbură sufletul, când inima mea e liberă şi curată, pot, într-adevăr, să vă 
primesc, pe tine şi pe Fiul tău Preaiubit, să locuiţi în ea, cât veţi dori. 

Cu câtă nerăbdare vă aştept ca să fim împreună! Şi toate celelalte 
îndeletniciri  îşi pierd din importanţă. Vreau doar să vă slujesc în deplină 
ascultare şi umilinţă. 

Cât de mult îmi reproşez că am pierdut atâta timp fără voi! Parcă mi-au 
fost ochii legaţi să nu vă descopăr! 
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Cât timp irosit fără dragoste, trecut pe lângă mine ca şi când n-aţi fi 
existat.  

Sper că într-o zi îmi vei ierta această neglijenţă şi  mă vei învăţa  cum să  
fac să nu mai uit niciodată preţul pe care L-a plătit Fiul tău pentru mine, 
sacrificiul imens, pe care l-aţi făcut voi, Maria şi Iosif, părinţii Lui, să acceptaţi, 
să ni-L oferiţi nouă, care nu-L meritam; în loc să-L păstraţi voi, care Îl meritaţi 
pe deplin. 

Cu câtă bunătate ni L-ai oferit. Şi ce ai primit în schimb decât nepăsare şi 
nerecunoştinţă crasă? 

Cât de mare trebuie să fie compătimirea ta şi a Mariei pentru aceşti fii 
nerecunoscători, cusurgii, gâlcevitori, neîncrezători care, în ciuda tuturor 
evidenţelor, refuză să accepte că Fiul tău s-a dat pentru noi la moartea pe Cruce! 

Cum uit eu să-ţi mulţumesc şi să-I mulţumesc, de fiecare dată! 
 
 
Dă-mi prietene şi ocrotitorule, harul unei întoarceri adevărate spre 

bine şi a unei statornice frici de Dumnezeu, pentru ca, frică fiindu-mi de El, 
să nu mă mai tem de nimic altceva, acum şi în ceasul morţii mele. 

 
      * 
 
 

 
   101. 
 
 Tu eşti nu numai ocrotitorul tuturor creştinilor, dar şi al Bisericii 
Universale, vei pregeta oare să-i   ajuţi pe cei  care aleargă la mijlocirea ta? Vei 
zăbovi să le îndeplineşti cererile? 
 O, nu, tu eşti aşa de bun şi poţi obţine totul de la Fiul tău. 

Tu dăruieşti creştinilor evlavioşi ceea ce au nevoie, chiar înainte de a-ţi 
cere ei ceva. Eşti plin de solicitudine, grabnic în îndeplinirea dorinţelor, râvnic 
în ajutorarea celor mâhniţi. 

În duh de rugăciune pioasă vin şi eu la tine, pentru a mă însoţi în viaţa 
care mi-a rămas şi în ultimul meu ceas. 

 
Şi aşa cum tu n-ai ieşit din Cuvântul lui Dumnezeu, şi aşa cum 

Dumnezeu n-a ieşit din cuvântul tău, ajută-mă şi pe mine să nu mă abat de 
la Cuvântul Domnului, atât de plăcut ţie, pentru ca, îndeplinind cu râvnă 
poruncile divine, să mă fac vrednică de moştenirea promisă. 

 
  
      * 
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  102. 
 
 
Sfinte Iosife, simplul gând că tu eşti cu mine şi mă veghezi, îmi îndulceşte 

amărăciunile vieţii. Spaima se transformă-n curaj; neliniştea într-o mare pace 
lăuntrică. 

Spune-mi tu dacă mai merită să mă zbat pentru realizarea unor lucruri 
vremelnice, de vreme ce lucrurile eterne mă aşteaptă? 

Dragostea omenească nu mă mai încălzeşte demult, pentru că în sufletul 
meu a încolţit un alt fel de dragoste, tainică şi foarte curată. 

Nu mai râvnesc avuţii pentru că ştiu că într-o zi voi fi bogată, aşa cum n-
am fost vreodată. 
 Ce mi-aş mai putea dori de la această lume? 
 Dorinţele mele se îndreaptă spre cer, setea mea nu poate fi astâmpărată cu 
apă, foamea mea nu poate fi îndestulată cu alimente; mi-e foame de pâinea 
cerească, hrana îngerilor şi a celor sfinţi.  
 Nici o mâncare nu mă îmbie mai mult cu aromele şi cu gustul ei. 
 
 
 Ştiu că într-o zi ai să-mi dăruieşti ceva ce numeni nu mi-a dăruit încă: 
sfânta vedere a Fiului tău, şi a Maicii Sale.  
 Ajută-mă să le merit. Ajută-mă să fiu vrednică. Amin. 

 
 
      * 
 
  103. 
 
 
O, Sfinte Iosife, izvor nesfârşit de smerenie, tu ai cunoscut încă de pe 

pământ paradisul de a fi cu Isus şi cu Prea Sfânta Fecioară Maria. 
Ochii tăi s-au bucurat nespus de vederea lor, „în carne şi oase”, respirând 

acelaşi aer cu ei, mâncând la aceeaşi masă, săvârşind atâtea lucruri frumoase 
împreună. 

Şi noi suntem privilegiaţi de a-L avea în Prea Sfântul Sacrament al 
altarului, în chip tainic, de a ne  înfrupta din  Trupul şi Sângele Său, pentru a 
avea viaţă veşnică. 

Icoana cerului se vede pe chipul tău şi reflectă fericirea cea veşnică. 
Şi dacă tragem nădejde ca sfinţii să ne acorde ajutor în anumite ocazii, 

Preacucericule Patriarh,  tu ne sprijini în orice împrejurare, căci nu există 
frontiere în acordarea harurilor pentru noi. 
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Alături de Isus şi Maria, vino să locuieşti în inima noastră, unde ţi-am 

pregătit loc curat, aşternut cu rugăciuni şi fapte de pietate creştină. 
Căci, iată speranţa noastră; cu voi şi prin voi, lumea va fi mântuită 

din nou. Ajută-ne. 
 
 
 
      * 
  
  104. 
 
Sfinte Iosife, Biserica întreagă este familia ta. Tu îi eşti tată, iar Prea 

Sfânta Fecioară Maria îi este Maică. Cum vom putea, cu asemenea sfinţi părinţi 
să ne dovedim copii nevrednici? 

Isus – Fratele, Domnul şi Mântuitorul nostru ne invită să facem parte din 
Sfânta Sa Familie, ne oferă chiar pe iubiţii Săi părinţi drept mijlocitori, 
ocrotitori, avocaţi, purtători de grijă. 

El ne cunoaşte limitele, slăbiciunile, alunecările şi  în Marea Sa Îndurare 
nu vrea să ne lase singuri, ci ni-i trimite alături pe aceşti sfinţi părinţi. 

Prin mijlocirea lor noi vom ajunge la Isus, negreşit, pe drumul cel mai 
bun, nu ne vom rătăci şi nu ne vom mai simţi singuri. 

Bunătatea divină şi-a revărsat belşugul şi ne-a făcut beneficiari ai ei, pe 
noi care nu avem nici un merit. 

 
Să ne aruncăm la picioarele lor sfinte şi să-i implorăm să mijlocească 

îndurare pentru noi în toate împrejurările, dar mai cu seamă în ceasul 
morţii noastre! 

 
 
     * 
 
 
  105.  
 
 
Credinţa ta  faţă de glasul harului a fost aidoma cu aceea a Prea Sfintei 

Fecioare Maria. Nu te-ai împotrivit, dar ai încuviinţat la Planul divin, 
contribuind astfel la mântuirea omenirii. 

Vrednic te-ai făcut astfel de făgăduinţele lui Cristos, mai mult decât toţi 
sfinţii. 

În braţele tale ne găsim mângâierea şi siguranţa şi abandonându-ne cu 
totul grijii şi ocrotirii tale, nu ne mai temem de nimic. 
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Tu nu părăseşti pe nici un copil al tău, ci, dimpotrivă, îi aduni de pe căile 
lumii, ca să le oferi căldura adăpostului sigur şi curat, dincolo de orice primejdie 
şi intemperii. 

 
Dă-ne Sfinte Iosife, statornicie-n credinţă, după modelul tău şi al Prea 

Curatei, folos şi desăvârşire sufletească pentru ca slujind lui Cristos, să ne 
dovedim vrednici de Împărăţia promisă acum şi în vecii vecilor. Iar drept 
mulţumire pentru harurile pe care până acum ai binevoit să le reverşi 
asupra mea, mă prind să te cinstesc  şi să te venerez în sfântă şi pioasă 
rugăciune, în toate zilele lunii martie şi în chip deosebit, de ziua ta. 

 
 
 
 
      * 
 
  106. 
 
Sfinte Iosife, ştiu bine că nevrednica mea rugăciune nu străbate cerurile 

pentru a ajunge la Tronul Milostivirii din pricina norului de păcate care-mi stau 
dinainte şi îndărăt şi în care m-am cufundat întreaga viaţă. Dar tu, cu un lămpaş 
miraculos, îmi luminezi drumul, tai cărarea până la Domnul pentru ca nimic să 
nu-mi stea în cale. 

Şi dacă mă vezi căzută în mlaştina fărădelegii, degrabă te apleci şi mă 
scoţi şi  mă cureţi. Şi dacă mă vezi plină de pete întunecate, imediat arunci din 
coroana-ţi de slavă, raze de milostivire, albindu-mă. 

Ca şi samariteanul  mă ridici şi mă scoţi la limanul dorit. Îmi speli rănile, 
mă pansezi, plăteşti bani buni pentru vindecarea mea şi mă pui la adăpost de 
răufăcători. 

Cum să-ţi mulţumesc? Gura mea nu găseşte destule cuvinte. Sunt fericită 
să am un asemenea protector în cer, iar aiuci, pe pământ, un prieten destoinic, 
care să se ocupe de necazurile mele. Cu un singur cuvânt al tău sau al Maicii 
Sfinte, pot obţine harul iertării pentru atâtea alunecări în nisipul mişcător  şi în 
mlaştinile păcatului. Tu nu suporţi ca fiii tăi să rămână şi să zacă-n colbul 
fărădelegii. 

Îl sprijini pe cel căzut şi-i oferi braţul tău puternic. Îl călăuzeşti să treacă 
puntea încercărilor. Nu-l laşi niciodată singur pe cel ce ţi se încredinţează. 

Şi dacă Isus este Milostivirea Divină, tu eşti milostivirea pământeană, căci 
nu-i laşi pe copiii tăi să se  piardă în zadar. 

 
Ajută-mă şi pe mine şi întinde-mi o mână atunci când voi fi în 

primejdie de a cădea în prăpastie. Trece-mă podul şi deschide-mi poarta 
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spre Lumina cea neînserată. Un singur cuvânt al tău poate deschide Cerul 
pentru mine. 

 
 
      * 
 
 
 
 
  107. 
 
Prea Sfântă Fecioară şi Sfinte Iosife, voi sunteţi mâinile lui Cristos în care 

depunem noi cererile noastre şi prin care durerile noastre ajung la Tronul Divin. 
Prin aceste mâini presfinte care, în viaţa pământeană, L-au mângâiat, L-au 

strâns la piept, L-au hrănit şi i-au dat să bea, L-au îngrijit şi  L-au învăţat munca 
prin ele – rugăciunile noastre se purifică, se înalţă, se apropie tot mai mult de 
Cristos, Milostivirea Divină. 

Care alte mâini sunt mai duioase decât mâinile mamei şi ale tatălui? Ele 
alungă orice durere, orice boală, orice nelinişte de pe fruntea copilului. Mâinile 
tatei repară totul, orice greşeală, orice lucru stricat, sfărâmat. Cu mâinile tatălui 
muncite, bătătorite, pline de sudoare cinstită, se câştigă pâinea pentru copii, se 
repară casa, se ară pământul, se seamănă grădina, mâinile care ţin plugul, dar şi 
crucea, mâinile şi pieptul care stau scut în faţa loviturilor vrăjmaşe. 

 
Ne încredinţăm azi, mâinilor voastre neprihănite, pentru ca, în orice 

nevoie, să ne apere şi prin ele, faptele noastre să devină sfinte, iar 
rugăciunile să-şi găsească ecoul la Preasfânta Inimă a lui Isus, Domnul 
nostru şi la Inima Neprihănită a Fecioarei Maria. 

 
 
      * 
 
  108. 
 
 
În acest exil pământesc, nu există altă bucurie mai mare decât  prezenţa 

divină, resimţită de credincioşi ca o mângâiere în toate nevoile trupeşti şi 
sufleteşti. Această prezenţă divină pe care tu ai simţit-o întreaga ta viaţă, pe care 
ai trăit-o şi ai văzut-o cu proprii tăi ochi fizici ori ai intuit-o cu ochii minţii, ţi-a 
fost cea mai scumpă avere: Pustiul pe care l-ai străbătut cu Prea Sfânta Familie 
în Egipt s-au prefăcut într-o oază de desfătare pentru ochi, urechi, inimă şi 
suflet, nisipul care vă înconjura nu-ţi putea înghiţi trupul pentru că tu purtai cu 
tine, în braţe, izvorul vieţii, izvorul de apă curată şi răcoritoare care 
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împrospătează şi vivifică. Izvorul iubirii curate care ţâşnea din întreaga fiinţă a 
Prea Sfintei Fecioare, care avea darul de a-ţi întări puterile pentru a înfrunta 
primejdiile. 

Nici o încercare nu mai era de netrecut pentru voi, pentru că Dumnezeu 
era cu voi. 

Emanuel (Dumnezeu cu noi)  - vă însoţea în chip văzut şi invizibil, în 
lăuntrul vostru. 

Prezenţa Lui fizică era o certificare a prezenţei lăuntrice pentru tine şi 
Maria. Nici o clipă nu v-a părăsit împărţind cu voi chinurile şi oboseala unui 
drum istovitor şi lung, în necunoscut, pe cărări neumblate. Dar Duhul Sfânt vă 
veghea cu ochi atent şi nu vă scăpa din mână, Puterea Celui Preaînalt se făcea 
vădită în fapte de mirare şi în depăşirea unor greutăţi şi bariere de netrecut 
pentru alţii. Cum aţi reuşit să străbateţi atâta cale fără să ştiţi încotro mergeţi? Ce 
Duh v-a iluminat? 

Dumnezeu vă veghea în taină insuflându-vă ceea ce trebuie să faceţi. Voi 
nu  vă temeaţi de nimic pentru că Domnul era cu voi. 

 
Ajută-ne Sfinte Iosife ca, în drumul nostru pământesc, Dumnezeu să 

ne fie mereu în faţă, astfel ca să nu ne pierdem niciodată cărarea. 
 
 
      * 
 
  109. 
 
 
Iată, fac tăcere în mine şi în juru-mi, ca să pot simţi prezenţa lui 

Dumnezeu. Prezenţă benefică, liniştitoare, adormitoare, încurajatoare, dătătoare 
de speranţă. 

O prezenţă ce mă înconjoară ca un voal, ca o mantie de mătase, ca un zid 
înalt împotriva prigonitorilor, ca o aură pe o frunte sfântă. 

Mă-mbrac în această prezenţă şi nu mă mai simt stingheră în mijlocul 
lumii, în angrenajul ameţitor al străzii, al vieţii. 

Îl simt pe Dumnezeu alături. Îi simt pe Sfântul Iosif şi pe Sfânta Fecioară 
Maria lângă mine. 

Şi cresc. Cresc puternică. 
Puternică în credinţă, în speranţă, în iubire, în răbdare şi în sfântă evlavie. 

Nu mai sunt eu cea neînsemnată şi măruntă, figură ştearsă şi foarte stângace. 
Sunt alta. Mă uit la mine şi nu mă recunosc. Când am crescut aşa? Când mi s-a 
luminat  astfel chipul? Când au început ochii mei să surâdă, gura să zâmbească, 
mâinile să se întindă spre oameni? 



 80 

Un torent de tandreţe serafică mă inundă. Nu pot să-l stăvilesc. Mă las în 
voia lui şi plutesc pe străzi, prin scuaruri, în aşteptarea, parcă, a unui miracol 
vizibil, care, cu toate acestea, întârzie să apară. 

Ba poate că începe să se ivească, de undeva, din adânc de fiinţă. 
E iubirea care pune încet stăpânire pe mine, făcându-mă prizoniera unui 

zbor de pasăre albă spre Înalturi.... 
 
Sfinte Iosife, ocroteşte această iubire curată pentru Isus şi pentru 

Maica Cerească. Şi mijloceşte pentru mine, să am parte de iubirea cerească  
a acestora acum şi în vecii vecilor! 

 
 
 
      * 
 
 
 
 
  110. 
 
Cu mantia ocrotirii tale mă-mbraci ca-ntr-o sfântă lumină. Sfinte Iosife, te 

contemplu, plin de slavă în Paradis, alături de Preacurata, veghind de acolo, din 
Patria Cerească, pe fiii voştri de aici, care nu şi-au terminat călătoria terestră. Pe 
nici unul nu vreţi să-l pierdeţi. Nici unul nu vă e indiferent şi vărsaţi, pentru 
întoarcerea lui, mori de lacrimi. 

Ne invitaţi, ne imploraţi, ne chemaţi cu apeluri îndurerate să ne adăpostim 
sub aripile lui Dumnezeu. 

Ne arătaţi iubirea Răstignită care este nimicire şi glorie în acelaşi timp, 
moarte şi viaţă. 

O, Marie, tu care ne naşti pe noi în Cristos şi pe Cristos în noi, tu Mama 
Lui şi a noastră, unindu-ne cu El atât de intim, dându-ni-L ca Frate de cruce! 

O, Iosife, care ne ocroteşti pe noi în Cristos şi pe Cristos în noi, tu, tatăl 
Lui pământean, care L-ai crescut pentru ca El să se jertfească şi să ne mântuie! 

Jertfa voastră ne obligă şi ne justifică în acelaşi timp. 
Ne justifică drept fii şi ne îmbracă în haina mântuirii, obligându-ne să ne 

dăruim lui Dumnezeu, „căci dăruind, lui Dumnezeu te-asemeni” (Daniel 
Turcea). 

 
O, Sfinte Iosife şi Prea Sfântă Fecioară Marie, faceţi în aşa fel încât să 

fim vrednici a împlini dragostea fără de hotar pentru Dumnezeu şi pentru 
om, pentru ca, depăşind orice frontiere, să ne prezentăm în faţa Tronului 
de Judecată cu braţele încărcate de fapte bune şi roade de pocăinţă. 
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      * 
 
  111. 
 
Dacă Dumnezeu te-a ales în chip minunat să fii soţul şi Stăpânul Reginei 

Cerului şi tatăl ocrotitor al Cuvântului Întrupat, tot El ţi-a oferit darurile  
corespunzătoare unei aşa de sublime misiuni şi te-a înălţat mai presus de toţi 
sfinţii. 

El te-a înzestrat cu o „vrednicie fără asemănare” – aşa cum scrie 
evlaviosul Ioan Gerson –  în Imitatio Christi - ca să faci  faţă rolului încredinţat. 

O, Păzitorule de sfinte comori,  mare cinste ţi s-a dat şi tu te-ai ridicat la 
ea în modul cel mai onorabil, cu credinţă, curaj, râvnă, evlavie, supunere şi 
dăruire depline. 

Nici sărăcia, nici exilul, nici munca istovitoare nu te-au  împiedicat să-ţi 
achiţi această sublimă obligaţie şi ţi-ai dat toată silinţa s-o îndeplineşti. 

Tu eşti pentru omenire exemplu de conştiinciozitate şi onestitate în 
muncă. De aceea ai fost ales Patronul celor ce muncesc,  al truditorilor 
cinstiţi care te cheamă în ajutor ori de câte ori sunt în primejdie de a-şi 
pierde  serviciul. 

Mamele cu copiii lor ţi se consfinţesc ţie, ca să-i ocroteşti, aşa cum i-ai 
ocrotit pe Maica Sfântă şi pe Cerescul Copil – daţi în grijă ţie,  de Dumnezeu 
Tatăl. 

Şi dacă Maria i-a spus Îngerului Vestitor, într-o supunere totală, fără nici 
o rezervă: „Iată Slujitoarea Domnului. Fie mie după Cuvântul Tău”  şi tu poţi 
fi numit Slujitorul credincios, asemenea ei, pentru că n-ai precupeţit nimic ca să-
i slujeşti pe Copil şi pe Mamă, după voinţa Domnului. 

Nici o însărcinare nu ţi s-a părut prea grea, prea istovitoare, căci erai 
dedicat lor, cu un devotament demn de laudă. 

 
Ajută-ne şi pe noi, Sfinte Iosife, să fim slujitori ai Cuvântului şi 

voinţei divine, astfel ca la sfârşit să putem intra în „Bucuria Stăpânului 
nostru”. 

 
 
 
  112. 
 
 
Sfinte Iosife, de 70 de ori câte şapte bucurii în acelaşi timp trăieşti în Cer 

alături de Fiul tău şi de Mama Lui. De tot atâtea ori simţi bucurie  când priveşti 
din locul în care te afli, la toţi fiii tăi de pe pământ, cei care-L cinstesc pe Isus, 
care te laudă pe tine şi pe Maria, şi care sunt consfinţiţi vouă. 
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Dar tot atâtea dureri şi săbii simţi în inima ta curată şi blândă, văzând atâta 
nepăsare şi atâţia fii care-L neglijează cu bună ştiinţă sau din inconştienţă pe 
Isus, care n-o iubesc pe Maria şi nu te cinstesc pe tine, căutându-şi alte atracţii 
lumeşti şi pierzându-se astfel în hăţişul  păcatului aducător de moarte. 

Ca un grijuliu părinte nu poţi sta indiferent faţă de aceştia şi, suferind 
pentru ei, mijloceşti la Milostivirea Divină pentru întoarcerea lor. 

De câte ori salvezi un suflet, inima ta tresaltă de bucurie. Îl întâmpini cu 
dragoste şi-l conduci la Acela pe care tu L-ai slujit, adorându-L, nu numai ca Fiu 
dar şi ca Stăpân şi Mântuitor. 

Câte nu faci ca să ne atragi luarea aminte? Pe tine însuţi te aşezi scut 
atunci când trebuie să ne salvezi viaţa, tu însuţi ne procuri cele necesare ca să 
descoperim milostivirea cerească. 

Ne aduci tămăduirea de trup şi de suflet, bucuria şi liniştea, ne dai pacea, 
aşa cum te-a învăţat Isus, aşa cum El le-a dăruit-o Apostolilor. 

Cine nu simte prezenţa ta binefăcătoare, nu-i simte nici pe Isus, nici pe 
Măicuţa Sa, căci numele voastre nu pot fi disociate pe buzele  şi în mintea 
noastră. 

 
Ajută-ne ca, pronunţând Numele Sfinte, să fim feriţi de orice atac al 

vrăjmaşului  şi aceste nume să fie cheia care să ne deschidă Poarta 
Paradisului. 

 
 
 
 
     * 
 
 
  113. 
 
 
Slăvită şi castă paternitate, la fel ca feciorelnica maternitate a Mariei – de 

neînţeles pentru oameni, vestită de îngeri, temeiul Voinţei divine. 
Supunerii şi evlaviei Fecioarei Maria, i s-a suprapus – supunerea 

ascultătoare şi pioasă a blândului Iosif. 
Nici un alt om nu s-a putut bucura de o mai neprihănită iubire decât tine, 

Prea Sfinte Patriarhule şi de o mai gingaşă devoţiune    din partea Maicii lui 
Dumnezeu, din partea, chiar a lui Dumnezeu Însuşi. O asemenea profunzime a 
sentimentului, un asemenea respect şi o asemenea delicateţe sufletească nu se 
pot întâlni decât la persoanele alese, în care harul lui Dumnezeu, revărsându-se, 
a lucrat în chip minunat şi fericitor. 

Tot sensul vieţii voastre s-a focalizat pe acest destin comun al vostru, cu 
atât mai unic între oameni, cu cât mai tainic era. 
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Dumnezeu orânduise astfel şi voi v-aţi supus în totalitate. 
Trebuia să-L creşteţi împreună pe Fiul lui Dumnezeu şi Fiul vostru, în 

cele ale lumii. 
Voi aţi avut, în gradul cel mai înalt, înţelepciunea umilinţei şi umilinţa 

înţelepciunii, ştiind să extrageţi din ele roadele cele mai îmbelşugate pentru toţi 
fiii voştri spirituali pe care-i veţi avea de-a lungul mileniilor. 

Profunda intimitate cu care aţi pătruns Misterul Întrupării, Iosif – ca un 
martor tăcut, Maria ca o participantă activă la acest mister, ne face şi pe noi să 
sperăm că ne vom împărtăşi cândva  de acest Mister în ceruri, lângă Isus, lângă 
Sfânta Fecioară Maria şi Sfântul Iosif. 

 
Ajută-ne Sfinte Iosife ca să ştim să contemplăm cu admiraţie tăcută şi 

pioasă acest Mister al Întrupării Fiului lui Dumnezeu în Maria şi, însufleţiţi 
de iubire şi respect, să ne înfruptăm din roadele acestui Mister, spre 
fericirea şi mântuirea noastră veşnică. 

 
 
 
 
      * 

 
 
  114. 
 
 
Vrednic de alegerea cerului te-ai dovedit Sfinte  Patriarhule, atât de bogat 

în virtuţi în ochii lui Dumnezeu, dar atât de modest şi retras în ochii oamenilor. 
Ţie ţi-a fost hărăzită de Dumnezeu, nimeni alta decât Regina Fecioarelor. 
Dar şi curăţia ta a fost demnă de această cinste, astfel încât eşti numit pe 

drept cuvânt: „Păzitorul curat al Fecioarei”; „Păzitorul feciorelnicilor”  şi 
„Podoaba vieţii casnice”; „Sprijinitorul familiilor” şi câte alte calificative de 
acest fel nu ţi se potrivesc! 

Cei căsătoriţi sau cei care doresc să întemeieze o căsătorie, te iau drept 
model de excepţie, drept ocrotitor şi sprijinitor în nevoile casnice. 

Frumuseţea ta era dată în chip deosebit de curăţia, de spiritualitatea ta, de 
viaţa ta lăuntrică şi de frumuseţea de caracter ca şi de înflorirea într-un buchet 
neasemuit a virtuţilor în inima şi sufletul tău. 

Ca un serafimm păzeai Sfânta Casă din Nazaret şi totodată ca un 
arhanghel,  gata de a-ţi jertfi viaţa pentru a o apăra. Căci Familia Sfântă 
reprezintă fără putinţă de tăgadă o icoană a Paradisului, sălaşul păcii, al unirii şi 
al bunei înţelegeri. 
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Sfinte Iosife, fă din inima şi fiinţa noastră  un sălaş al păcii şi al bunei 
înţelegeri, unde să-L primim pe Isus şi pe Măicuţa Sa Preacurată. 

 
 
 
     * 
 
  115. 
 
 
Cu un înalt spirit de slujire şi cu gingaşă iubire părintească ţi-ai asumat, 

Sfinte Iosife, pe deplin, răspunderile de Cap al Sfintei Familii, rămânând până la 
sfârşit, statornic în credinţă şi în slujirea încredinţată. 

Tu nu ai fost numai în slujba Familiei Tale, dar a tuturor celor care-ţi 
cereau spirijinul în cetatea ta, în exilul egiptean, în toate locurile în care ai 
peregrinat. 

Mai mult decât atât, te dovedeşti de două milenii, ajutorul şi sprijinitorul 
din cer, al tuturor celor care îşi pun năjedjea în tine, mângâindu-i pe cei 
nefericiţi, alinându-i pe cei blnavi, ocrotindu-i pe cei ce trag de moarte şi al 
sufletelor din Purgator, care-ţi sunt recomandate. 

Duhul de slujire iubitoare creştea în tine şi înflorea, dând roade 
neasemuite şi făcându-te să-L iubeşti tot mai mult pe Isus şi pe Preacurata Sa 
Maică. 

Mărturia exemplară a vieţii tale de fidelitate, de credinţă, de speranţă şi de 
iubire, are o înrâurire benefică în sânul credincioşilor care vor să te imite în 
frumuseţea şi belşugul de virtuţi care ţi-au încununat fruntea. 

 
Sfinte Iosife, te rugăm, ajută-ne ca în familiile noastre să imităm 

virtuţile şi iubirea Sfintei Familii de la Nazaret şi să ne aflăm în comuniune 
de iubire cu toţi membrii familiei noastre, apreciind frumuseţea ei simplă şi 
austeră, caracterul ei sacru şi inviolabil, demnitatea şi respectul faţă de ea. 

 
 
      * 
 
  116. 
 
 
„Dumnezeul meu şi Fiul meu!” – ai strigat  în momentul naşterii lui Isus, 

prosternat cu faţa la pământ  - prosternat cu faţa la pământ în faţa Misterului 
Întrupării lui Dumnezeu în carne omenească. Deşi acest mister te copleşea şi 
întrecea puterea ta de gândire şi  imaginaţie, nu te-ai îndoit nici o clipă, pentru 
că îţi era de ajuns Cuvântul Domnului vestit prin Înger. 
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Nu te-ai întrebat cum era posibil acest fapt minunat, aşa cum se întreabă, 
îndeobşte  oamenii, aşa cum însăşi  Fecioara s-a întrebat, uimită, ştiindu-se 
neatinsă, fie şi de umbra păcatului. 

Din clipa vestirii îngereşti, ţi-ai luat atribuţiunile în serios şi ai făcut totul 
pentru ca onoarea feciorelnicei tale soţii să nu fie lezată şi copilul să fie ferit de 
privirile curioase şi întrebătoare, aşa cum erau priviţi copiii fără tată. 

Isus era deja al tău, Dumnezeu Tatăl îţi trimisese de veste că pe pământ, 
doar tu şi Maria vă veţi putea bucura de privilegiul de a fi părinţii Dumnezeului 
Întrupat. 

Tu care aparţineai acelei familii binecuvântate hărăzită a da lumii pe 
Mesia, tu erai din acelaşi sânge cu Prea Sfânta Fecioară Maria, descinzând din 
aceeaşi familie, şi, prin aceasta, cu Fiul ei Isus şi vei avea  deosebita cinste de a-
I da Nume Pruncului ceresc. 

Uniţi în aceeaşi iubire pentru copilul divin şi în acelaşi Duh, voi formaţi o 
singură inimă şi un singur suflet, într-atât de intimă şi curată era legătura 
voastră. 

Şi cu cât contemplai măreţia acesti Mister, cu atât erai mai unit sufleteşte 
cu aceste Persoane care ţi-au fost hărăzite de Tatăl Ceresc. 

 
Ajută-ne, Sfinte Iosife şi pe noi să rămânem uniţi cu Isus şi Maria în 

orice împrejurare, dar în chip deosebit, în ceasul morţii noastre. Amin. 
 
 
   
 
   
           

  
 
      * 
 
  117. 
 
În Numele lui Dumnezeu Întrupat, tu i-ai primit pe Magi cu daruri alese la 

Fiul tău; L-ai arătat  magilor şi le-ai permis să se prosterne în faţa Lui. 
În Numele lui Isus ai primit darurile lor preţioase: aur, smirnă, tămâie. 
În Numele Lui ai luat hotărârea să fugi în Egipt cu augusta Soţie a ta, şi cu 

pruncul, pentru a le proteja viaţa. Toate hotărârile le luai pentru şi în Numele lui 
Dumnezeu. 

Şi viaţa lui Dumnezeu se afla în mânile tale! 
Admirabil mister. Dumnezeu, Autorul vieţii, cerea protecţie la viaţă din 

partea ta, pentru că, în omenitatea Sa, se născuse aidoma omului: slab, gol şi 
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sărac. Tu-L binecuvântai seara şi dimineaţa pe Cel care binecuvânta pământul cu 
toate făpturile lui. 

Cel care nu avea început şi sfârşit, îşi începuse viaţa pământeană şi 
depindea de braţele tale protectoare şi ele ale Maicii Sale, gingaşă şi iubitoare. 

Pruncul ceresc, plângea şi surâdea sub privirile voastre extaziate. 
În curând avea să fie adorat de lumea întreagă, de generaţii după generaţii, 

până dincolo de  sfârşitul veacurilor. Pentru că, veacurile  chiar de s-or sfârşi, 
Dumnezeu este nesfârşit şi Veşnic. 

Dar, mai întâi trebuia  să pătimească pentru ridicarea păcatelor lumii. Voi 
doi, ca părinţi, nu puteaţi împiedica acest lucru să se întâmple. Ştiaţi din 
Scripturi că El,  pentru aceasta venise pe lume şi vă fusese dăruit. Oricât de 
dureros ar fi fost, trebuia să consimţiţi la această jertfă. 

Care părinte îşi dă Pruncul de bunăvoie la moarte? 
Voi singuri aţi înţeles Planul divin şi l-aţi acceptat, nu fără durere, nu fără 

cea mai mare renunţare. 
Dar bucuria pe care o simţeaţi  fiind în preajma lui Dumnezeu, uniţi intim 

cu El, va fi pe măsura durerii şi a unirii în suferinţă. 
„În timp ce El îşi vărsa sângele trupului, Ea îşi vărsa sângele inimii” -  

spunea Arnauld de Chartres. La fel se poate spune şi despre tine, că ţi-ai vărsat 
sângele inimii. 

 
Ajută-ne, Sfinte Iosife, să umblăm permanent ca şi tine, în prezenţa 

lui Dumnezeu şi să nu-L pierdem niciodată din suflet şi inimă. 
 
 
     * 
 
 
 
 
 
 
 
  118. 
 
„Oare din Nazaret poate ieşi ceva bun?” – se întrebau fariseii. Şi iată că 

din acastă parte a ţării, locuită de oameni modeşti, aveau să răsară două flori 
neasemuite: Maria şi Iosif. 

Fecioară evlavioasă, dedicată total lui Dumnezeu, aşa cum spune Tradiţia 
Bisericii, încă de la vârsta de 3-4 ani, Maria întrecea în virtuţi toate fiinţele. 

Dumnezeu era prezent în fiinţa Sa, încă înainte ca Fiul Celui Preaînalt să 
se fi întrupat în Sânul Său neprihănit. 
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Însăşi frumuseţea, însăşi puritatea izvorau din interior şi se reflectau în 
exterior. 

Iosif era chipul blândeţii şi al curăţiei personificate. 
Dumnezeu a ales două fiinţe desăvârşite pentru că Fiul Său, Isus trebuia să 

semene la înfăţişare şi la caracter cu părinţii Săi. 
Şi într-adevăr, privind cu luare aminte la icoana Sfintei Familii, creştinul   

nu poate să nu observe asemănarea celor trei, în ceea ce priveşte puritatea 
chipurilor şi frumuseţea exterioară, ca şi prin lumina lăuntrică ce izvora din ei. 

Dumnezeu s-a întrupat după chip omenesc, dar, aidoma Mamei Sale, are 
chip îngeresc. Nu e de mirare, fiindcă Domnul l-a făcut pe om  „după chipul şi 
asemănarea Sa” – aşa cum reiese încă din primele pagini ale Genezei. 

Se cuvenea, deci ca, născut din trup uman, Dumnezeu să ia chipul celei 
care-L născuse. 

Trăsăturile Sale vor fi cu atât mai desăvârşite, mai pure, cu cât  Fecioara 
era, încă de la Bunavestire a îngerului: „plină de har”,  se afla în graţii divine şi, 
mai mult, era „adumbrită de Duh Sfânt”. 

Nicicând n-ar fi găsit Dumnezeu un chip mai desăvârşit cu care să se 
asemuiască! 

Înşişi îngerii din ceruri se minunau şi-i aduceau laude, se prosternau în 
faţa Sa, aşa cum a făcut Arhanghelul Veştii Celei Bune, Gabriel. 

Ce fericit erai, Sfinte Iosife, fiindcă puteai contempla cât doreai aceste 
divine feţe! Erau ale tale, îţi fuseseră încredinţate spre grijă în mod expres! 

 
Ajută-mă, Sfinte Iosife, prin meritele tale ca la sfârşitul vieţii să pot 

contempla în Cer divinele Feţe ale lui Isus şi a Mariei şi să mă pot bucura 
de ele, aşa cum te-ai bucurat tu în viaţa pământească, aşa cum te bucuri 
acum, alături de ei, în Slava cerească! 

 
 

 
  119. 
 
 
Sfinte Patriarhule, întreaga viaţă ai sfinţit prin comportamentul tău, faptele 

vieţii comune şi obişnuite. 
Lucrurile erau bune fiindcă le făceai cu dragoste şi pentru acest lucru erau 

pline de merite înaintea lui Dumnezeu. 
Intenţiile tale erau dintre cele mai curate şi nici umbră de gând rău nu te 

atingea. Nu e de mirare, pentru că Isus, Copilul divin şi Maica Sa preacurată, îţi 
insuflau cea mai înflăcărată dragoste. Şi un om care iubeşte, nu poate face nimic 
rău, aşa cum  a spus Sfântul Augustin în Confesiunile sale, îndemnându-i pe 
toţi: „Iubeşte şi fă ce vrei!” 
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În afară de aceasta şi tu erai ales şi lipsit de pată în faţa lui Dumnezeu ca 
să te faci vrednic de cinstea de a-L ocroti pe Mântuitorul lumii. 

Totul era pentru Dumnezeu şi în Dumnezeu. 
Şi cu toate acestea, meritele şi virtuţile tale erau ascunse în faţa oamenilor, 

care nici măcar nu bănuiau ce misiune de sfinţenie îndeplineai zi şi noapte. 
Viaţa lăuntrică bogată şi tainică şi unirea intimă cu Dumnezeu au fost 

pentru tine mai preţioase decât onorurile omeneşti. 
Luminat în acest mod admirabil de Duh, i-ai depăşit pe toţi sfinţii în 

merite, înaintea lui Dumnezeu, prin simplitatea desăvârşită, prin adânca 
smerenie şi prin curăţia îngerească. 

 
Sfinte Iosife, fii te rog Ocrotitorul, Învăţătorul şi Călăuza mea pe căile 

perfecţiunii! 
 
 
 
      * 
 
 
  120. 
 
Dumnezeu locuia, nu numai în casa ta, dar şi în sufletul tău preacurat, 

Sfinte Iosife. Îi pregătiseşi sălaşul cu multă iubire, şi  deschizându-i uşa 
sufletului, L-ai lăsat să intre şi să-şi afle odihnă acolo. 

Era ca un oaspete permanent de care te îngrijeai cu toată atenţia, 
îndeplinindu-i orice dorinţă, şi punându-i la dispoziţie toate ale tale. 

Tot ce fusese al tău era acum al Lui. Şi tot ce era al Lui, devenise al tău, 
căci împărţeaţi locuinţa, hrana, munca, grijile şi bucuriile negrăite. 

O armonie celestă domnea în micuţa locuinţă din Nazaret şi negreşit, 
uneori, acolo sau în preajmă, se auzeau cântând ecouri de îngeri, serafimi şi 
heruvimi. 

Adieri suave venite din Cer coborau în căsuţă şi miresmele lor se simţeau 
de departe. Erau adierile neprihănirii, ale fecioriei şi ale candorii sufleteşti, 
amestecate cu dulcea mireasmă izvorâtă din gânguritul de prunc, din suavele 
cuvinte ale Maicii şi Fiului. 

Nici harpele, nici viorile, oricât de  fermecate ar fi fost, nu scoteau sunete 
atât de suave şi plăcute. 

Inimile voastre tresăltau la unison în cântece şi laude pentru Cel 
Atotputernic. 

Asemenea cucernicie în rugă puteai admira nu numai la îngerii Domnului. 
Atâta smerenie nu avea nici o fiinţă. Chiar ierarhiile cereşti cădeau în 

admiraţie în faţa sfintei treimi pământene pe care voi o alcătuiaţi împreună. 
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Astfel de simplitate şi modestie firească nu întâlneşti decât la persoane 
alese, copleşite de haruri divine, în care Duhul revarsă din plin, ploaie de daruri. 

În colţul de rai pământesc, numit Căsuţa din Nazaret, gustaţi bucurii 
nespuse. 

 
Ajută-ne, Sfinte Iosife, ca şi noi, în locul în care trăim, să simţim 

mireasma raiului şi adierile cereşti ale neprihănirii, spre folosul şi 
desăvârşirea noastră sufletească. 

 
 
 
     ********* 
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