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15 martie 2015 * Duminica a 4-a din Postul Mare * Sf. Luiza de Marillac, clg.

Calendarul săptămânii
15   D  + Duminica a 4-a din Post; 
 Sf. Luiza de Marillac, clg.
16   L Sf. Iulian, m.  
17  M Sf. Patriciu, ep. *
18   M Sf. Ciril din Ierusalim, ep. înv. *
19   J Sf. Iosif, soţul Sf. Fc. Maria
20  V Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; 
 Paul, Ciril, Eugen şi îns. m.
21   S Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
22    D  + Duminica a 5-a din Post;  
 Sf. Lia, văduvă

Gândul săptămânii
Lumina e tăcută, sunetul nu se vede. To-
tuşi, numai lumina îţi permite să recu-
noşti într-o mulţime pe cel care vorbeşte.  

(Fer. Vladimir Ghika)

Sf. Ioan Nepomuk (1330-1383)

Sfântul săptămânii

Este martirul secretului spovezii. Născut în 
1330 la Nepomuk, în Boemia, a fost hirotonit 
preot la Praga și a devenit predicator la cur-
tea regelui Venceslau. Soția regelui, Ioana de 
Bavaria, o femeie pioasă, l-a ales să-i fie con-
fesor. Regele suspecta că Ioana îi era infidelă. 
Negăsind însă confirmare pentru bănuielile 
sale, i-a cerut Pr. Ioan să dezvăluie informa-
ţii despre regină aflate la spovadă. Tentat cu 
onoruri și mai apoi amenințat cu închisoarea, 
Ioan nu a cedat şi a refuzat să divulge secre-
tul spovezii. La ordinul regelui, pe ascuns, în 
timpul nopţii, Ioan a fost aruncat în râul Vlta-
va. A doua zi dimineaţă, trupul lui plutea dea-
supra apei, învăluit în lumină. Recunoscut de 
localnici, a fost tras la mal şi înmormântat 
cu cinste. La deshumare, în 1719, limba lui 
a fost găsită intactă şi se păstrează la fel şi 
astăzi. A fost canonizat în 1729.  
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O lume în care femeile sunt 
marginalizate e o lume sterilă

Femeile transmit capacitatea de a 
înțelege lumea cu alți ochi, de a simți 
lucrurile cu o inimă mai creativă,    
    mai răbdătoare și mai tandră

O rugăciune și o bine-
cuvântare aparte 
pentru toate femeile!

LECTURA I
Mânia şi îndurarea lui Dumnezeu se ara-
tă prin exil şi prin eliberarea poporului.
Citire din Cartea a doua a Cronicilor  
    36,14-16.19-23
În zilele acelea, toate căpeteniile preoţilor 
şi poporul au înmulţit infidelităţile, după 
lucrurile abominabile ale popoarelor. Au 
profanat casa Domnului, pe care o sfinţise 
în Ierusalim. 
Domnul Dumnezeul părinţilor lor i-a tri-
mis la ei pe mesagerii săi ca să-i trezeas-
că şi să-i trimită, pentru că îi era milă de 
poporul său şi de lăcaşul său. Dar ei şi-au 
bătut joc de trimişii lui Dumnezeu, i-au 
dispreţuit cuvintele şi i-au luat în râs pe 
profeţii lui, până când a venit mânia Dom-
nului asupra poporului său şi nu a mai fost 
leac. 
Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zi-
dul Ierusalimului; au ars în foc toate clă-
dirile sale şi a nimicit toate obiectele sale 
preţioase. Pe cei care au scăpat de sabie, 
Nabucodonosor i-a dus captivi în Babilon.
Ei i-au fost sclavi lui şi fiilor săi
până la stăpânirea regatului perşilor, ca să 
se împlinească cuvântul Domnului rostit 
prin gura lui Ieremia, până când ţara îşi va 
ispăşi zilele sale de sabat; în toate zilele 

dezolării ei, se va odihni până se vor împlini 
şaptezeci de ani.
În primul an al lui Cirus, regele perşilor, ca 
să se împlinească cuvântul Domnului rostit 
prin gura lui Ieremia, Domnul a mişcat Du-
hul lui Cirus, regele perşilor, care a pus să 
se transmită o veste în toată stăpânirea lui, 
chiar şi în scris, zicând: 
„Aşa vorbeşte Cirus, regele perşilor: «Domnul 
Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate domniile 
pământului şi m-a însărcinat să-i construiesc 
o casă la Ierusalim, în Iuda. Oricine dintre voi 
este din poporul său, Domnul Dumnezeul său 
să fie cu el: poate pleca acolo!»”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 136(137),1-2.3.4-5.6 (R.: 6a)

R.: Să mi se lipească limba de cerul gurii
dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, 
Doamne!

Pe malurile râurilor din Babilon
şedeam şi plângeam 
când ne aduceam aminte de Sion.
În sălciile din ţinutul acela
ne atârnasem harpele. R.

Căci acolo, cei care ne-au dus în robie
ne cereau cuvintele cântărilor
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şi opresorii noştri ne cereau veselie:
„Cântaţi-ne din cântările Sionului!” R.

Cum să cântăm noi cântările Domnului
pe un pământ străin?
Dacă te voi uita, Ierusalim,
să mi se usuce mâna dreaptă! R.

Să mi se lipească limba de cerul gurii
dacă nu-mi voi aduce aminte de tine,
dacă nu voi face din Ierusalim
culmea bucuriei mele! R.

LECTURA A II-A
Noi eram morţi din cauza greşelilor noas-
tre, dar am fost mântuiţi prin har.
Citire din Scrisoarea Sfântului Apostol Paul 
către Efeseni         2,4-10

Fraţilor, Dumnezeu, fiind bogat în îndurare, 
pentru marea sa iubire cu care ne-a iubit, 
pe când noi eram morţi din cauza greşeli-
lor noastre, ne-a readus la viaţă împreună 
cu Cristos – prin har aţi fost mântuiţi – ne-a 
înviat şi ne-a aşezat în ceruri în Cristos Isus, 
ca să arate în veacurile care vin bogăţia ne-
sfârşită a harului său prin bunătatea faţă de 
noi în Cristos Isus.
Căci prin har aţi fost mântuiţi datorită cre-
dinţei şi aceasta nu e de la voi, ci este darul 
lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se la-
ude nimeni. 
Dar noi suntem opera lui, creaţi în Cristos 
Isus în vederea faptelor bune pe care le-a 
pregătit Dumnezeu de mai înainte ca să um-
blăm în ele.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 3,16
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât 
l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine 
crede în el să aibă viaţa veşnică.

EVANGHELIA
Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său ca lu-
mea să fie mântuită prin el.
Citire din Evanghelia Domnului nostru 
Isus Cristos după Sfântul Ioan  3,14-21

În acel timp, 
Isus i-a spus 
lui Nicodim: 
„După cum 
Moise a înălţat 
şarpele în 
pustiu, tot 
aşa trebuie 
să fie înălţat 
Fiul Omului, 
pentru ca orici-
ne crede în el 
să aibă viaţa 
veşnică.
Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumne-
zeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul 
născut, ca oricine crede în el să nu piară, 
ci să aibă viaţa veşnică. Pentru că Dum-
nezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca 
să judece lumea, ci ca lumea să fie mân-
tuită prin el. Cine crede în el nu este jude-
cat, însă cine nu crede a fost deja judecat
pentru că nu a crezut în numele Fiului 
unic al lui Dumnezeu.
Aceasta este judecata: lumina a venit în 
lume, dar oamenii au iubit mai mult în-
tunericul decât lumina, pentru că faptele 
lor erau rele. Căci oricine face fapte rele 
urăşte lumina şi nu vine la lumină ca să 
nu-i fie descoperite faptele. Însă oricine 
face adevărul vine la lumină, ca să se 
vadă că faptele sale sunt făcute în Dum-
nezeu”.

Cuvântul Domnului

Gestul semnificativ săvârşit de Isus în aceas-
tă a patra duminică a Postului Mare este 
aceala de a fi prezentat urcarea sa pe cruce 
ca pe unica modalitate de „a reda viaţa veş-
nică” celor care au pierdut-o. Isus dezvăluie 
acestă convingere în cadrul unui dialog pur-
tat cu Nicodim, acel farizeu, fruntaş printre 
iudei, care a venit noaptea la Isus să-i decla-
re foarte emfatic că a înţeles cine este El şi ce 
misiune împlineşte în lume. Isus, însă, după 
ce îi atrage atenţia că fără a se naşte din nou 
nu va putea să-l cunoască şi să îl înţeleagă pe 
deplin, îi indică modalitatea inevitabilă prin 
care omul poate redobândi viaţa veşnică: 
După cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, 
aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului, ca ori-
cine crede în El să aibă viaţă veşnică. 
Prima lectură a acestei duminici ne oferă câ-
teva situaţii grave în care căpeteniile, şi oda-
tă cu ele, întregul popor al lui Israel, au atras 
asupra lor pedeapsa lui Dumnezeu: Toţi mai 
marii preoţilor şi poporul au sporit în fără-
delege, mergând după toate urâciunile nea-
murilor... Domnul Dumnezeu trimitea ne-
contenit la ei, prin vestitorii săi, înştiinţare, 
căci voia să cruţe poporul şi lăcaşul său. Ei 
însă îşi băteau joc de trimişii lui Dumnezeu 
şi nesocoteau cuvintele lui şi luau în râs pe 
profeţii lui, încât s-a aprins mânia Domnu-
lui... până ce n-a mai fost scăpare. Conse-
cinţele acestor fărădelegi au inclus invazia 
armatelor duşmane, incendierea cetăţilor şi 
distrugerea principalelor instituţii (regalita-
tea, Templu etc.), ucideri, umiliri, deportări, 
sclavie. Într-un cuvânt, toată mândria orgoli-
oasă de sine este umilită de către Dumnezeul 
cărui ei îi făgăduiseră ascultare şi supunere. 
Lui Dumnezeu, însă, nu-i place să-l vadă pe 
om suferind. Când El îi pedepseşte pe oa-
meni, pedepsele lui sunt pedagogice. Totuşi, 

în faptele lui Dumnezeu noi va trebui să des-
coperim întotdeauna iubirea Lui faţă de oa-
meni: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
încât pe Fiul său unul-născut l-a dat, pentru 
ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaţa veşnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a tri-
mis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, 
ci ca lumea să fie mântuită prin El. Sfântul 
Apostol Paul confirmă, în cea de-a doua lec-
tură de astăzi, această revelaţie: Dumnezeu, 
care este bogat în îndurare, pentru marea sa 
iubire cu care ne-a iubit pe când noi eram 
morţi din cauza păcatelor, ne-a făcut iarăşi 
vii împreună cu Cristos. 
Să remarcăm totuşi că viaţa cea nouă, rân-
duită omului răscumpărat, presupune săvâr-
şirea de fapte bune, şi nu orice fel de fapte, 
ci cele rânduite de Dumnezeu: [noi am fost] 
creaţi în Cristos Isus spre faptele bune pe 
care Dumnezeu ni li-a pregătit dinainte ca 
să le săvârşim. Aceste remarici făcute de 
Sfântul Paul confirmă ceea ce Isus spusese 
în Evanghelie: Cel care săvârşeşte adevărul 
vine la Lumină, ca să se arate că faptele lui 
sunt săvârşite în Dumnezeu.
Domnul să ne ajute să săvârşim întotdeau-
na faptele noastre în Dumnezeu!

Pr. dr. Tarciziu ȘERBAN

COLECTĂ PENTRU CARITAS
Duminica, 15 martie 2015, în 
toate bisericile Arhidiecezei Ro-
mano-Catolice de Bucureşti se 
face o colectă specială pentru 
Caritas Bucureşti, instituţia de 

caritate a Arhidiecezei. Sumele strânse din 
colectă sunt destinate Centrului de Zi pen-
tru Copii cu Dizabilităţi, în special copii 
cu Sindrom Down, în cadrul căruia sunt 
asistați 30 de copii cu dizabilităţi.


