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Gândul săptămânii
Imită lumânarea a cărei flacără nu des-
creşte până ce nu va fi ars de tot..

Vladimir Ghika

Sf. Iosif din Copertino, pr.
(1603 - 1663)
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21    D  + Duminica a XXV-a de peste an 
 Sf. Matei, ap. și ev.; Iona, profet

Giuseppe Maria Desa s-a născut la Coper-
tino (în provincia italiană lecce), într-un 
grajd (tatăl construia căruțe). Din cauza să-
răciei, Iosif (Giuseppe) a abandonat şcoala, 
iar pentru slaba pregătire mai târziu a fost 
respins de mai multe ordine religioase. Pri-
mit de franciscanii Minori Conventuali, a 
fost hirotonit preot. Datorită manifestărilor 
mistice (levita în momentele de extaz), a 
fost transferat dintr-un convent în altul. 
Avea şi darul ştiinţei infuze, motiv pentru 
care unii teologi îi cereau părerea. A mu-
rit în 1663, la 60 de ani, fiind beatificat în 
1753 de Papa Benedict al XIV-lea și cano-
nizat în  1767 de Papa Clement al XIII-lea. 
este patronul aviatorilor, astronauților și al 
celor ce călătoresc în aer. 

care, de ceva timp, săvârşea semne ce ates-
tau că Dumnezeu era cu El. Dialogul din-
tre ei s-a orientat repede către un alt ele-
ment constitutiv la mistrului pascal: dacă 
cineva nu se naşte din nou nu poate să 
vadă împărăţia lui Dumnezeu. Or, această 
naştere din nou nu poate fi rodul decât al 
lucrării Celui care s-a coborât din cer, lu-
crare ce presupune ca, după cum Moise a 
înălţat şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să 
fie înălţat şi Fiul Omului, pentru ca oricine 
crede în el să aibă prin el viaţă veşnică. 
De remarcat este faptul că această înălţare 
a Fiului Omului asemenea şarpelui de ara-
mă, traduce sentimentul cu care Dumne-
zeu realizează mântuirea omului: atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat 
pe Fiul său unul-născut, pentru ca oricine 
crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică. Căci Dumnezeu a trimis pe Fiul 
său în lume, nu ca să osândească lumea, 
ci ca lumea să fie mântuită prin el.

În sfârşit, în lectura a doua, Sfântul 
Paul rezumă în cheie pasclă întreg proce-
sul răscumpărător ce culminează cu glo-
rificarea lui Isus Cristos care nu a ţinut cu 
orice preţ să apară egal cu Dumnezeu... 
S-a umilit, făcându-se ascultător până la 
moartea pe cruce. De aceea şi Dumnezeu 
l-a înălţat şi i-a dăruit un nume, pentru 
ca toată făptura în cer, pe pământ şi în 
adâncuri să-şi plece genunchiul şi să pro-
clame spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: 
Isus Cristos este Domnul!

Contemplând crucea, ne revine nouă să 
traducem la viaţa noastră misterul revelat 
prin ea.

Pr. Dr. tarciziu ȘeRBAn

Mărturii epistolare din Arhiva Ghika
despre piesa „Femeia adulteră” 
de Vladimir Ghika

de Iulia Cojocariu

Într-o scrisoare adresată cumnatei 
sale, elisabeth Ghika, datată 3 ianuarie 
1925, după mai bine de un an de la hi-
rotonirea sa, după ce îi vorbeşte despre 
ajunul Crăciunului din 1924 care l-a 
solicitat 24 de ore, îi spune că o astfel 
de zi de activitate continuă (care totuşi 
nu reprezenta decât o excepţie şi care 
nu îl obosea, ajutat fiind şi de harul stă-
rii), nu îi îngăduie şi „o muncă de birou, 
corespondenţă sau alte scrieri”. Şi referin-
duse la aceste scrieri, fără să o numească 
cu titlul cu care va fi publicată, vorbeşte 
despre piesa de teatru „femeia adulteră”, 
piesă pe care doreşte să i-o trimită. ur-
mează în continuare câteva informaţii im-
portante despre această piesă care nu va fi 
tipărită decât în 1931, în limba franceză 
şi în 1938, în traducere în limba română. 
Din scrisoare reiese că piesa a fost citită 
de diferite persoane din lumea dramatică, 
printre care Rondel, Ghéon şi alţi prieteni 
din domeniul literar. Aceştia au apreciat-o, 
Rondel socotind că piesa poate să producă 
un „efect considerabil, existând şi unele 

dificultăţi de execuţie 
datorită formei cu 
totul neobişnuite de 
acţiune scenică”. Din 
partea lui Ghéon, Vla-
dimir Ghika aştepta 
un verdict „competent 
şi sever”. Dacă acesta 
o considera potrivită 
pentru a fi pusă în sce-
nă, atunci el putea să 
şi realizeze acest lu-
cru prin trupa sa, „les 

Compagnons de notre-Dame” – „companie 
de actori şi confrerie pioasă”. Mai departe, 
Vladimir Ghika prezintă opinia sa despre 
piesă, care este o meditaţie dialogată şi 
foarte dramatică (însă mult mai puţin dra-
matică decât realitatea şi decât realitatea 
zilnică), despre greşeală, iertare, şi despre 
preţul adevărat al iertării. este istoria tipică 
a Răscumpărării şi femeia care constituie 
subiectul ei reprezintă întreaga omenire vi-
novată, mai mult decât ea însăşi (de unde şi 
un minim de culoare locală şi de asemănare 
materială, încercând să o fac în acelaşi timp 
şi foarte vie şi foarte generală). [...]

(Citiţi articolul intergral în 
Actualitatea Creştină, nr. 09/2014, p. 20-21)
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Duminica a XXIV-a de peste an (A) - ÎNĂLȚAREA SF. CRUCI Mulţi sfinţi părinţi ai antichită-
ţii creştine au considerat, pe bună 
dreptate, sărbătoarea Înălţării sfintei  
Cruci ca fiind Paştele de toamnă în-
trucât, după arşiţa şi uscăciunea verii, 
roua şi primele ploi ale toamnei rea-
duc la viaţă întreaga natură. Această 
revenire la viaţă a întregii naturi ne 
predispune la meditarea misterului 
pascal şi ne invită, încă o dată, la 
conformarea vieţii noastre cu el.

textele biblice ale acestei sărbă-
tori reamintesc elementele constituti-
ve ale misterului pascal. Astfel, prima 

lectură evocă motivul principal care avea 
să facă necesară mântuirea lui Dumnezeu: 
răzvrătirea omului, păcatul lui împotriva lui 
Dumnezeu. În concret, lectura întâi evocă 
răzvrătirea poporului lui Israel împotriva 
lui Moise şi implicit împotriva lui Dumne-
zeu din cauza drumului şi a oboserii: Pen-
tru ce ne-aţi scos din Egipt? Ca să murim în 
pustiu? Nu avem pâine, nu este nici apă şi 
ni s-a făcut silă de această hrană mizerabi-
lă. unei astfel de răzvrătiri ce denotă neîn-
credere în eliberatorul din robia egiptului, 
Dumnezeu îi răspunde cu pedeapsa trimite-
rii de şerpii veninoşi. Moartea provocată de 
muşcăturile lor a determinat poporul să se 
căiască şi să ceară mântuirea: Am păcătuit 
împotriva Domnului şi împotriva ta. Roa-
gă-te Domnului, ca să depărteze de la noi 
şerpii. Iar mântuirea le-a venit odată cu ri-
dicarea privirii către şarpele de aramă înăl-
ţat de Moise pe un stâlp.

fragmentul evanghelic al sărbătorii de 
astăzi reaminteşte acest episod al şarpelui de 
aramă în contextul dialogului dintre Isus şi 
nicodim, acel farizeu venit în noapte la Cel 

LECTURA I
Oricine ar fi muşcat
să privească spre el şi va trăi.
Citire din cartea Numerilor         21,4b-9

În zilele acelea, poporul şi-a pierdut răb-
darea pe drum. A vorbit împotriva lui 
Dumnezeu şi împotriva lui Moise: „Pen-
tru ce ne-aţi scos din egipt, ca să murim 
în pustiu? Căci nu este pâine, nici apă şi 
ni s-a făcut silă de această hrană mizerabi-
lă”. Atunci Domnul a trimis împotriva po-
porului şerpi veninoşi: au muşcat poporul 
şi a murit multă lume în Israel. Poporul a 
venit la Moise şi a zis: „Am păcătuit, căci 
am vorbit împotriva Domnului şi împotri-
va ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze 
de la noi şerpii!” Şi Moise s-a rugat pentru 
popor. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „fă-ţi 
un şarpe şi pune-l pe un stâlp; oricine este 
muşcat şi va privi spre el va trăi”. Moise 
a făcut un şarpe din bronz şi l-a pus pe 
un stâlp. Când şarpele muşca pe cineva şi 
acesta privea spre şarpele de bronz, trăia.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 77(78),1-2.34-35.36-37.38 (R.: cf. 7c)

R.: Să nu uitaţi niciodată
de lucrările Domnului.

Ia aminte, poporul meu, la legea mea;
pleacă-ţi urechea la cuvintele gurii mele!
Voi deschide gura mea în parabole,
voi descoperi enigmele din vechime. R.

Când Dumnezeu lovea de moarte, 
ei îl căutau,
se întorceau şi se îndreptau spre el.

Îşi aduceau aminte că Dumnezeu 
este stânca lor
şi că Dumnezeu, Cel Preaînalt, este răs-
cumpărătorul lor. R.

Dar îl înşelau cu gura
şi-l minţeau cu limba.
Inima lor nu era sinceră faţă de el
şi nu erau fideli faţă de alianţa sa. R.

Dar el, fiind îndurător, le ierta vinovăţia 
şi nu-i distrugea,
de multe ori şi-a potolit mânia
şi nu a dat drumul furiei sale în întregime. R.

LECTURA A II-A
S-a umilit pe sine; pentru aceasta şi 
Dumnezeu l-a înălţat.
Citire din Scrisoarea Sfântului Apostol 
Paul către Filipeni     2,6-11

fraţilor, Cristos Isus, fiind din fire Dum-
nezeu, nu a considerat un beneficiu pro-
priu că este egal cu Dumnezeu, ci s-a 
despuiat pe sine luând firea sclavului, 
devenind asemenea oamenilor, iar, după 
felul lui de a fi, a fost aflat ca un om. 
S-a umilit pe sine făcându-se ascultă-
tor până la moarte, până la moartea pe 
cruce. Pentru aceasta şi Dumnezeu l-a 
înălţat şi i-a dăruit numele care este mai 
presus de orice nume, pentru ca în nu-
mele lui Isus să se plece tot genunchiul: 
al celor din ceruri, al celor de pe pământ 
şi al celor de dedesubt, şi orice limbă să 
dea mărturie că Isus Cristos este Domn, 
spre gloria lui Dumnezeu tatăl.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) ne închinăm ţie, Cristoase, şi te 
binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai 
răscumpărat lumea. (Aleluia)

EVANGHELIA
După cum Moise a înălţat şarpele în 
pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul 
Omului.
Citire din Evanghelia Domnului nostru 
Isus Cristos după Sfântul Ioan      3,13-17

În acel timp, Isus i-a răspuns lui nicodim:
„nimeni nu a urcat la cer, decât cel care 
a coborât din cer, fiul Omului. Şi, după 
cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, 
tot aşa trebuie să fie înălţat fiul Omului, 
pentru ca oricine crede în el să aibă viaţa 
veşnică. Într-adevăr, atât de mult a iubit 
Dumnezeu 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 Dumnezeu nu l-a trimis pe fiul său în 
lume ca să judece lumea, ci ca lumea să 
fie mântuită prin el”.

Cuvântul Domnului


