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Gândul săptămânii
Când nu mai ai nimic de dat, poţi să 
dăruieşti ceva ce e mai presus de toate: o 
rugăciune.  (Fer. Vladimir Ghika)

Sf. Bernadeta Soubirous
(1844 - 1879)

Sfântul săptămânii

Când la 11 februarie 1858 Sf. Fecioară i-a 
apărut pentru prima oară Bernadetei la gro-
ta de la Massabielle, în Pireneii francezi, ea 
avea 14 ani. Se născuse la 7 ianuarie 1844. 
Era săracă și analfabetă, dar se ruga zilniz 
Sf. Rozariu. Sf. Fecioară i-a apărut de mai 
multe ori, iar la 25 martie 1858 i s-a prezen-
tat cu numele: «Eu sunt Nepihănita Zămis-
lire». În iulie 1866 Bernadeta Soubirous a 
decis să stea departe de atenția lumii, și s-a 
retras în mănăstirea de la Saint-Gildard, a 
Congregației Surorilor Carității din Nevers, 
unde a rămas 13 ani. Constrânsă să stea la 
pat din cauza astmului, a tuerculozei și a unei 
tumori la genunchi, la vârsta de 35  de ani a 
trecut la Cele Veșnice, într-o zi de miercuri 
din Octava Paștelui. (www.sfinticatolici.ro)

LECTURA I
O singură inimă şi un singur suflet.
Citire din Faptele Apostolilor  4,32-35

În zilele acelea, mulţimea celor care au 
crezut era o singură inimă şi un singur su-
flet. Niciunul dintre ei nu spunea că ceea 
ce are este al său, ci pe toate le aveau în 
comun. Apostolii dădeau mărturie cu mul-
tă putere despre învierea Domnului Isus şi 
ei toţi se bucurau de mult har. De fapt, nu 
era niciunul dintre ei care să ducă lipsă, 
căci toţi care posedau terenuri sau case, le 
vindeau, aduceau preţul celor vândute şi 
îl puneau la picioarele apostolilor; apoi se 
împărţea fiecăruia după cum avea nevoie.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),2-4.16ab-18.22-24 (R.: 1)

R.: Lăudaţi-l pe Domnul, 
pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
sau: Aleluia.

Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
Să spună acum casa lui Aaron că este bun:
veşnică este îndurarea lui!

Să spună acum cei care se tem de Domnul:
veşnică este îndurarea lui! R.

Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate,
dreapta Domnului m-a înălţat.
Nu voi muri, ci voi trăi
şi voi istorisi faptele Domnului.
Domnul m-a pedepsit, da, m-a pedepsit,
dar nu m-a lăsat pradă morţii. R.

Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri.
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea! R.

LECTURA A II-A
Oricine este născut din Dumnezeu învin-
ge lumea.
Citire din Scrisoarea întâi a Sfântului Apos-
tol Ioan           5,1-6

Iubiţilor, oricine crede că Isus este Cristos 
este născut din Dumnezeu şi oricine îl iu-
beşte pe cel care a dat naştere îl iubeşte şi 
pe cel care s-a născut din el. Prin aceasta cu-
noaştem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu,
dacă îl iubim pe Dumnezeu şi împlinim 
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poruncile lui. Pentru că aceasta 
este iubirea lui Dumnezeu: să pă-
zim poruncile lui, iar poruncile lui 
nu sunt grele. Oricine este născut 
din Dumnezeu învinge lumea. Și 
aceasta este victoria cu care a în-
vins lumea: credinţa noastră. Însă 
cine învinge lumea dacă nu cel care 
crede că Isus este Fiul lui Dumne-
zeu? Acesta este cel care vine prin 
apă şi sânge, Isus Cristos. Nu nu-
mai prin apă, ci prin apă şi sânge. 
Şi Duhul este cel care dă mărturie 
pentru că Duhul este adevărul.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE  In 20,29
(Aleluia) „Pentru că m-ai văzut, ai crezut, 
Toma”, spune Domnul. „Fericiţi cei care nu 
au văzut şi au crezut!” (Aleluia)

EVANGHELIA
După opt zile, Isus a venit.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus 
Cristos după Sfântul Ioan   20,19-31

În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, 
deşi uşile locului în care erau discipolii, de 
frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a 
stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”
Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta.
Discipolii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. 
Atunci, Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! 
Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi 
eu pe voi”.
Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor şi 
le-a zis: „Primiţi-l pe Duhul Sfânt! Cărora le 
veţi ierta păcatele, le vor fi iertate; cărora le 
veţi ţine, le vor fi ţinute”. 
Însă Toma, unul dintre cei doisprezece, cel nu-
mit „Geamănul”, nu era cu ei când a venit Isus.

Aşadar, ceilalţi discipoli i-au spus: „L-am 
văzut pe Domnul!”
Dar el le-a zis: „Dacă nu voi vedea în 
mâinile lui semnul cuielor şi nu-mi voi 
pune degetul în semnul cuielor şi nu-mi 
voi pune mâna în coasta lui,nu voi crede”.
După opt zile, discipolii lui erau iarăşi 
înăuntru, iar Toma era împreună cu ei. 
Isus a venit, deşi uşile erau încuiate, a stat 
în mijlocul lor şi a zis: „Pace vouă!”
Apoi i-a spus lui Toma: „Adu-ţi degetul 
tău aici: iată mâinile mele! Adu-ţi mâna 
şi pune-o în coasta mea şi nu fi necredin-
cios, ci credincios!”
Toma a răspuns şi i-a zis: „Domnul meu 
şi Dumnezeul meu!”
Isus i-a spus: „Pentru că m-ai văzut, ai 
crezut. Fericiţi cei care nu au văzut şi au 
crezut!”
Isus a mai făcut înaintea discipolilor şi 
multe alte semne, care nu sunt scrise în 
cartea aceasta. Acestea însă au fost scrise
ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui 
Dumnezeu şi, crezând, să aveţi viaţă în 
numele lui.

Cuvântul Domnului

Cristos e viu! Ne-o spune viaţa comuni-
tăţii creştine primare. E adevărat!
Ceva cu totul excepţional s-a întâmplat cu 
primii ucenici ai lui Isus Cristos de vre-
me ce, potrivit primei lecturi de astăzi, au 
ajuns să trăiască într-o armonie desăvârşi-
tă. Într-adevăr, sfântul Luca ne spune că 
mulţimea celor care crezuseră era o inimă 
şi un suflet şi nimeni nu zicea că este al său 
ceva din cele ce avea, ci toate le aveau în 
comun. Or, nu cu mult timp în urmă mulţi 
ucenici şi chiar şi apostoli au arătat, direct 
sau indirect, că îl urmează pe Isus din in-
teres. Astfel, cei doi fii ai lui Zebedeu, Ia-
cob şi Ioan, şi-au dorit să ocupe locuri de 
frunte alături de Cristos atunci când El ar 
fi ajuns conducător (Mc 10,35-37); aceeași 
era, probabil, şi dorinţa celor doi ucenici 
care se îndreptau către Emaus (Lc 24,21); 
Iuda, nu ezita să fure bani din punga co-
mună (In 12,6); alţii doreau celebritate 
după ce vor fi primit puterea de a-i supune 
pe diavoli (Lc 10,17-20). Acum lucrurile 
stăteau cu totul altfel. Prin viaţa lor şi prin 
predica lor apostolii dădeau mărturie cu 
multă putere despre învierea Domnului 
Isus şi toţi se bucurau de mult har... 
Cum a fost posibilă o astfel de transfor-
mare? Cum a fost posibil ca grija recipro-
că să meargă până acolo încât niciunul 
dintre ei să nu ducă lipsă de ceva?
Fragmentul evanghelic de astăzi ne arată 
că moartea şi învierea Mântuitorului au 
devenit sursa păcii atât în sânul comuni-
tăţii cât şi în suflete. Într-adevăr, ucenicii, 
după moartea Învăţătorului, sunt complet 
derutaţi de cele petrecute şi mai ales în-
spăimântaţi de teama unor eventuale pri-
goane venite din partea iudeilor. Isus Cris-

Necredința Sf. Toma, de Caravaggio (cca. 1600)
ulei pe pânză, Bildergalerie - Potsdam

tos vine atunci la ei şi le oferă darul de care 
aveau cea mai mare nevoie: pacea. Mai apoi, 
suflând asupra lor, le spune: Primiţi pe Du-
hul Sfânt! Cărora le veți ierta păcatele vor fi 
iertate şi cărora le veţi ţine vor fi ţinute. Cu 
alte cuvinte, pacea lui Cristos devine depli-
nă numai atunci când şi păcatul este înlătu-
rat din suflet. Acest lucru este confirmat de 
partea a doua a evangheliei în care apostolul 
Toma (absent la întâlnirea cu Isus Cristos) 
refuză să admită că Domnul ar fi putu învia. 
El vrea să se convingă de „obiectivitatea” 
învierii Învăţătorului prin atingerea rănilor 
răstignirii. Isus îi oferă această posibilitate, 
numai că Toma, retrasând itinerariul cuielor, 
simte că a participat oarecum la provocarea 
lor. Această experienţă face ca apostolul să 
perceapă esenţialul Învierii lui Cristos nu 
din constatarea „obiectivă”, cât mai ales din 
dobândirea, prin credinţă, a iertării oferită 
de către Mântuitorul. Aşa se explică de ce 
apostolul Toma ajunge să exclame cu toată 
smerenia Domnul meu şi Dumnezeul meu... 
Lectura a doua a doua va merge până acolo 
încât va spune că credinţa în Fiul lui Dum-
nezeu e sursă de victorie împotriva perver-
tirii ce vine din partea lumii.
Domnul să ne facă parte de această victorie...

Pr. dr. Tarciziu ȘERBAN


