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01 martie 2015 * Duminica a 2-a din Postul Mare * Sf. Albin, ep.

Calendarul săptămânii
01   D  + Duminica a 2-a din Post; 
 Sf. Albin, ep.
02   L Sf. Angela a Crucii, clg.  
03  M Ss. Cunegunda, împ.;  
 Marin, ostaş m.
04   M Sf. Cazimir, rege *;  
 Fer. Ioan-Anton Farina, ep.
05   J Ss. Luciu I, pp.; Teofil, ep;  
 Adrian din Cezareea, m.
06  V Sf. Coletta, fc.;  
 Fer. Roza din Viterbo, fc.
07   S Ss. Perpetua şi Felicitas, m. *
08    D  + Duminica a 3-a din Post;  
 Sf. Ioan al lui Dumnezeu, clg.

Gândul săptămânii
A vorbi de rău despre oameni ne deprin-
de să-L defăimăm pe Dumnezeu.  

(Fer. Vladimir Ghika)

Ss. Perpetua şi Felicitas, m. (sec. I)

Sfântul săptămânii

Închisă într-o închisoare, în așteptarea morții, 
o tânără ține un fel de jurnal al ultimelor sale 
zile de viață, în care descrie închisoarea plină 
de oameni, chinul căldurii, amintește persoa-
nele venite în vizită, relatează vise și viziuni 
din ultimele zile. Se întâmpla la Cartagina, în 
Africa de Nord, în anul 203. Scriitoarea era 
o tânără cultă, Tibia Perpetua, de 22 de ani, 
căsătorită și mamă a unui copil. În închisoa-
re, alături de ea, se afla și fiica slujitorilor ei, 
tânăra Felicitas, însărcinată. Tinerele femei, 
alături de alte persoane, erau condamnate la 
moarte deoarece vroiau să devină creștine și 
erau într-o etapă avansată a pregătirii lor re-
ligioase. „Mărturisea de credinţă” aveau să o 
facă prin martiriu, dându-şi viaţa în numele 
lui Cristos. Însemnările tinerei s-au păstrat 
reunite în „Istoria suferinţelor Perpetuei şi ale 
Felicitei”, „Passio Perpetuae et Felicitatis”.

Angelus - „Îngerul Domnului”, cu papa (22.02.2015)

Semnificația Dumi-
nicii I din Post: 
să privim la Isus, 
la ce a făcut el

și să mergem cu el.

Postul e un timp de 
luptă. Iar Paștele e 
victoria definitivă a 
lui Isus asupra          
       Răului.

LECTURA I
Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Citire din Cartea Genezei 

22,1-2.9a.10-13.15-18

În zilele acelea, Dumnezeu l-a pus la în-
cercare pe Abraham şi i-a zis: „Abraham!”
El a răspuns: „Iată-mă!” 
I-a zis: „Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu,
pe care îl iubeşti, pe Isaac, şi du-te în ţi-
nutul Moria şi adu-mi-l acolo ca ardere de 
tot pe un munte pe care ţi-l voi arăta eu!”
Când au ajuns la locul pe care li-l spusese 
Dumnezeu, Abraham a zidit acolo altarul 
şi a aşezat lemnele. Abraham şi-a întins 
mâna şi a luat cuţitul ca să-l înjunghie pe 
fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a stri-
gat din ceruri şi a zis: „Abraham, Abra-
ham!” 
El a spus: „Iată-mă!”
Şi i-a zis: „Să nu-ţi ridici mâna asupra 
tânărului şi să nu-i faci niciun rău, căci 
acum ştiu că te temi de Dumnezeu şi nu 
l-ai cruţat pe unicul tău fiu pentru mine!”
Abraham şi-a ridicat ochii, a privit şi, iată, 
un berbec era în spatele lui, prins cu coar-
nele într-un tufiş! Abraham s-a dus, a luat 
berbecul şi l-a adus ca ardere de tot în lo-
cul fiului său. 

Îngerul Domnului l-a chemat din cer a doua 
oară pe Abraham şi i-a zis: „Mă jur pe mine 
însumi – oracolul Domnului – pentru că ai fă-
cut lucrul acesta şi nu l-ai cruţat pe unicul fiul 
tău, te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi des-
cendenţa, ca stelele cerului şi ca nisipul de pe 
ţărmul mării, şi descendenţa ta va stăpâni ce-
tăţile duşmanilor săi. Prin descendenţa ta vor 
fi binecuvântate toate neamurile pământului, 
pentru că ai ascultat de glasul meu”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 114-115(116),10 şi 15.16-17.18-19 (R.: 9)

R.: Voi umbla înaintea Domnului
pe pământul celor vii.

Eu mi-am păstrat credinţa
chiar şi atunci când spuneam: 
„Sunt foarte umilit”.
Lucru de preţ este în faţa Domnului
moartea credincioşilor săi. R.

Ascultă-mă, Doamne, 
căci sunt slujitorul tău,
eu, slujitorul tău şi fiul slujitoarei tale!
Tu ai desfăcut legăturile mele.
Îţi voi aduce jertfă de laudă
şi voi invoca numele Domnului. R.
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hainele lui s-au făcute strălucitoare, atât 
de albe cum nici un înălbitor de pe pământ 
nu le poate albi. Apostolii nici măcar nu au 
avut timp să reacţioneze în faţa acestei ma-
nifestări inedite că un alt eveniment semni-
ficativ are loc: I s-a arătat Ilie împreună cu 
Moise şi vorbeau cu Isus. 

Aceste două manifestări confereau mo-
mentului o solemnitate aparte şi mai ales o 
importanţă fără precedent, şi aceasta pen-
tru că cele mai importante figuri ale vieţii 
socio-religioase ale Vechiului Testament, 
profetul Ilie şi marele conducător şi legiu-
itor, Moise, au venit din negura istoriei 
pentru a sta de vorbă cu Cel care se înveş-
mânta-se cu strălucirea divinităţii. Sfântul 
Marcu nu ne spune despre ce vorbeau cei 
doi cu Isus, dar putem ghici cu uşurinţă că 
întreg profetismul, reprezentat de Ilie, cât 
şi întreaga tradiţia legislativă, reprezentată 
de Moise, participau şi se completau în a 
revela, în persoana lui Isus, pe Cel aştep-
tat să instaureze Împărăţia lui Dumnezeu. 
Rămânea de văzut în ce fel avea să se rea-
lizeze acest proiect divin.

În orice caz, scena este copleşitoare. În 
mintea şi în sufletul apostolilor se împle-
tesc, rând pe rând, emoţie, încântare, frică... 
În această stare de spirit, apostolul Petru, în 
numele tuturor, va exclama, fără să ştie 
ce spune: e bine că suntem aici; să facem 
trei colibe, ţie una şi lui Moise una şi lui 
Ilie una. În acel moment, din cer se aude 
glasul Tatălui: Acesta este Fiul meu cel iu-
bit, ascultaţi-l. O revelaţie grandioasă care 
completează şi confirmă misiunea sugerată 
în „tabloul” precedent. Într-adevăr, fiind 
desemnat ca Fiul cel iubit al Tatălui, nu pu-
tem să nu înţelegem aluzia făcută la acea 
jertfă cerută de Dumnezeu lui Abraham, 

Voi împlini voturile făcute Domnului
de faţă cu tot poporul său,
în curţile casei Domnului,
în mijlocul tău, Ierusalime! R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu nu l-a cruţat pe propriul său Fiu.
Citire din Scrisoarea Sfântului Apostol Paul
către Romani      8,31b-34

Fraţilor, dacă Dumnezeu este pentru noi, 
cine este împotriva noastră? El, care nu 
l-a cruţat pe propriul său Fiu, ba chiar l-a 
dat la moarte pentru noi toţi, cum nu ne va 
dărui toate împreună cu el? Cine va aduce 
acuză împotriva aleşilor lui Dumnezeu? 
Dumnezeu este cel care justifică! Cine îi va 
condamna? Cristos Isus, care a murit, dar, 
mai mult, a şi înviat, care este la dreapta lui 
Dumnezeu, intervine pentru noi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 17,5cd
Glasul Tatălui din nor spunea: „Acesta este 
Fiul meu cel iubit, ascultaţi de el!”

EVANGHELIA
Acesta este Fiul meu cel iubit.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus 
Cristos după Sfântul Marcu        9,2-10

În acel timp, Isus i-a luat pe Petru, pe Ia-
cob şi pe Ioan, i-a dus deoparte, pe un munte 
înalt numai pe ei şi i s-a schimbat înfăţişarea 
înaintea lor. Hainele lui au devenit străluci-
toare, atât de albe cum niciun albitor de pe 
pământ nu le putea albi. Atunci le-a apărut 
Ilie împreună cu Moise şi vorbeau cu Isus. 
Petru, luând cuvântul, i-a spus lui Isus: „În-
văţătorule, e bine că suntem aici; să facem 
trei colibe: una pentru tine, una pentru Moi-
se şi una pentru Ilie!”

De fapt, nu ştia ce să spună; căci îi cuprinse-
se frica. Apoi a venit un nor care i-a învăluit 
în umbră şi din nor a fost un glas: „Acesta 
este Fiul meu cel iubit, ascultaţi de el!”
Dintr-o dată, privind în jurul lor, n-au mai 
văzut pe nimeni decât pe Isus singur cu ei.
În timp ce coborau de pe munte, Isus le-a 
poruncit să nu povestească nimănui cele 
ce au văzut, decât atunci când Fiul Omului 
va fi înviat din morţi. Ei au păstrat lucrul 
acesta pentru ei, întrebându-se ce înseam-
nă „a învia din morţi”.

Cuvântul Domnului

Gestul semnificativ pe care îl săvârşeşte 
Isus în această a doua duminică a Postului 
Mare este acela de a se fi urcat pe un mun-
te înalt, împreună cu trei dintre apostolii 
săi, Petru, Iacob şi Ioan. Ajuns pe munte, 
Isus s-a schimbat la faţă înaintea lor şi 

despre care ne vorbeşte lectura întâi. Cerân-
du-i să-l jertfească pe singurul său fiu, pe care 
îl iubeşte, pe Isac, Dumnezeu îi încearcă lui 
Abraham credincioşia. Şi, pentru că patriar-
hul dă dovadă de supunere totală, Dumnezeu 
nu numai că îi redă fiul nevătămat, ci face din 
el şi mai ales din credinţa lui sursa de binecu-
vântare a tuturor popoarelor.

Proiectul divin trebuia, totuşi, realizat. 
El presupunea o jertfă fondată pe credinţă 
desăvârşită care să devină sursa de bine-
cuvâtare şi de mântuire a întregului neam 
omenesc. Această jertfă a fost adusă, potri-
vit lecturii a doua, de un alt tată, de Tatăl 
ceresc, iar jertfa desăvârşită nu a fost alta 
decât Fiul său cel iubit. Odată cu ea se in-
staureză în lume noua eră, Noul Testament, 
noua Împărăţie a lui Dumnezeu... 

Ne rămâne nouă să lăsăm ca noutatea 
Împărăţiei lui Dumnezeu să se înrădăcine-
ze în viaţa şi în societatea noastră.

Pr. dr. Tarciziu ŞERBAN

duminică, 1 martie 2015, apare
Actualitatea Creștină

pe luna martie


