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« Acest sărac strigă și Domnul îl ascultă » (Psalmul 34,7) 

  

Ce idee extraordinară a avut sfântul Părinte Papa Francisc să stabilească o 

duminică pe an în care să medităm la situația săracilor! În mesajul din acest an, 

Sfântul Părinte oferă o meditație Familiei Vincențiene. Este impresionant să 

remarcăm punctele comune între mesajul său și vocația vincențiană.   

Sfântul Părinte reflectează asupra situației săracilor pornind de la psalmul 34: 

« Acest sărac strigă și Domnul îl ascultă » . Cu stilul său iezuit, papa ne arată 

nevoia de a ne gândi la cele trei verbe din psalm:  « strigă », « răspunde » și « 

eliberează ». 

Mai întâi săracul strigă. În legătură cu psalmul 34, mesajul papei amintește 

fragmentul evanghelic în care se vorbește despre orbul Bartimeu (Marcu 10, 46-

52)  care stând la marginea drumului ca să cerșească, aude că Isus trece pe acolo 

și începe să strige și să repete fără încetare: « Fiul lui David, îndură-te de 

mine ». Și Isus, în ciuda zgomotului făcut de mulțimea care dorea ca Bartimeu 

să tacă, Isus îl ascultă și îl vindecă. În viața noastră de vincențian, de câte ori nu 

ni se întâmplă să fim  și noi asemenea lui  Bartimeu sau asemenea lui Cristos? 

Cu toții căutăm demnitatea și mântuirea celui sărac, însă de multe ori strigăm 

asemenea lui și vrem ca Domnul să ne audă. Sfântul Părinte se întreabă: « cum 

oare acest strigăt, care urcă până în fața lui Dumnezeu, nu reușește să ajungă 

la urechile noastre și ne lasă indiferenți și nepăsători? ». Și ne îndeamnă : « ca 

într-o  Zi ca aceasta, să facem o serioasă examinare a conștiinței pentru a 

înțelege dacă suntem cu adevărat capabili să-i ascultăm pe săraci », și adaugă:  

« avem nevoie de tăcerea ascultării pentru a le recunoaște glasul ». Nu trebuie 



să vorbim mult, iar ca vincențieni, suntem chemați, întâi de toate, să rămânem în 

tăcere ca să se poate face auzit glasul celui sărac.  

Domnul răspunde. Ce înseamnă să dăm un răspuns celui sărac?  

« Răspunsul pe care Dumnezeu îl dă săracului este mereu o intervenție de 

mântuire pentru a-i îngriji rănile sufletului și a trupului, pentru a-i face dreptate 

și pentru  a-l ajuta să-și continue viața cu demnitate. Răspunsul lui Dumnezeu 

este și un apel pentru ca oricine crede în El să poată facă la fel în limitele 

umanului. Ziua Mondială a Săracilor vrea să fie un mic răspuns care de la 

Biserica întreagă, răspândită în toată lumea, se adresează săracilor de orice tip 
și din orice țară pentru ca să nu creadă că strigătul lor este în zadar » .  

În cele din urmă, Domnul ne cheamă pe toți, atât pe noi cât și pe săraci, să ne 

eliberăm. Aici se găsește marea mistică a slujirii vincențiene. Grija față de cei 

săraci, așa cum arată papa Francisc, nu trebuie să ne facă «  să neglijăm ceea ce 

ne este propriu, adică să-i conducem pe toți la Dumnezeu și la sfințenie ». Și 

cum o putem face? Ni se dă un răspuns foarte direct: nu noi suntem protagoniștii 

slujirii, Dumnezeu lucrează prin noi cu iubirea sa. De aceea « în  fața săracilor 

nu trebuie să ne preocupe cine sunt protagoniștii ajutorului dat, ci  să 

recunoaștem cu umilință  că Duhul produce gesturi ce reprezintă răspunsul dat 

de Dumnezeu și apropierea lui » (…) Adevărații protagoniști sunt Domnul și 

săracii. Cel care slujește este instrument în mâinile lui Dumnezeu pentru a-i 

face cunoscute  prezența și mântuirea sa ».  De aceea sfântul Vincențiu îi 

numește pe săraci « Domnii și Stăpânii noștri » : ei sunt mult mai aproape de 

Domnul Vieții.  

« Nimeni nu se poate simți exclus de la iubirea Tatălui, în special într-o lume 

care ridică adesea bogăția la obiectiv principal și-i face pe oameni să se 

închidă în ei înșiși. »  Așadar, eliberarea de care avem nevoie ca să luptăm 

contra sărăciei ne ajută și pe noi și ne privește și pe noi cei care-l slujim pe 

« Domnii noștri ». 

Fie ca această Zi a Săracilor să ne dea ocazia de împărtăși bucuria vocației 

Vincențiene! 
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