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Calendarul săptămânii
19   D  + DUMINICA a 3-a a Paştelui;  
 Sf. Leon al IX-lea, pp.
20   L Ss. Anicet, pp.; Marcian, clg.  
21  M Sf. Anselm, ep. înv. *
22  M Ss. Soter şi Caius, pp.; Leonida, m.
23   J Ss. Gheorghe, m. *; 
 Adalbert, ep. m. *
24  V Ss. Fidel din Sigmaringen, pr. m. *; 
 Maria a lui Cleofa şi Salomea;  
 Egbert, clg.
25   S SF. MARCU, ev.
26    D  +  DUMINICA a 4-a a Paştelui;  
 Sf. Anaclet, pp.

Gândul săptămânii
Nu putem şti dacă suntem vrednici de 
iubire sau de ură. Ştim doar atât, că, 
vrednici sau nu, Dumnezeu ne iubeşte.  
(Fer. Vladimir Ghika)

Sf. Marcu (sec. I)

Sfântul săptămânii

Evreu de origine, Marcu s-a născut proba-
bil în afara Palestinei, într-o familie înstă-
rită. L-a însoțit pe Sf. Petru în călătoriile 
sale misionare în Orient și la Roma, unde 
a scris Evanghelia atribuită lui. Prin Bar-
naba, al cărui nepot era, l-a întâlnit pe Sf. 
Paul în anul 44, pe care l-a însoțit mai apoi 
la Roma. Actele lui Marcu (sec. IV) relatea-
ză că la 24 aprilie 68 a acesta a fost târât de 
păgâni pe străzile Alexandriei, legat cu funii 
de gât. Aruncat apoi în închisoare, a doua zi 
a fost supus aceleași toturi, în timpul căreia 
a și murit. Trupul său, destinat spre a fi ars, 
a fost salvat de către credincioși. Conform 
unei legende, doi comercianţi veneţieni au 
dus rămăşiţele lui pământeşti la Venezia în 
anul 828. Este patronul spiritual al celor care 
desfăşoară muncă de secretariat. 

LECTURA I
Voi l-aţi ucis pe cel care conduce la via-
ţă, dar Dumnezeu l-a înviat din morţi.
Citire din Faptele Apostolilor 

3,13-15.17-19

În zilele acelea, Petru s-a adresat popo-
rului: „Dumnezeul lui Abraham, Dum-
nezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob, 
Dumnezeul părinţilor noştri l-a glorificat 
pe Fiul său Isus pe care voi l-aţi dat în 
mâinile lui Pilat şi l-aţi renegat înaintea 
lui, pe când el judecase să-l elibereze.
Voi l-aţi renegat pe cel sfânt şi drept şi aţi 
cerut să vă fie graţiat un om criminal. Voi 
l-aţi ucis pe cel care conduce la viaţă, dar 
Dumnezeu l-a înviat din morţi pe acesta 
căruia noi îi suntem martori.
Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi 
făcut aceasta, la fel ca şi conducătorii 
voştri, dar Dumnezeu a împlinit astfel 
ceea ce promisese de mai înainte prin 
gura tuturor profeţilor că Unsul său va 
suferi. Aşadar, convertiţi-vă şi întoar-
ceţi-vă pentru ca păcatele voastre să fie 
iertate!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 4,2.4.7.9 (R.: 7b)

R.: Fă să răsară peste noi, Doamne,
lumina feţei tale!
sau: Aleluia.

Când strig către tine, răspunde-mi,
Dumnezeul dreptăţii mele!
Din strâmtorare m-ai scos în larg:
ai milă de mine şi ascultă-mi rugăciunea! R.

Să ştiţi că Dumnezeu face minuni
pentru cel credincios:
când strig către el, Domnul mă aude. R.

Mulţi spun: „Cine ne va arăta ce este bine?”
Fă să răsară peste noi, Doamne,
lumina feţei tale! R.

Eu mă culc în pace şi adorm îndată,
căci numai tu, Doamne,
mă faci să locuiesc în siguranţă. R.

„Regina Coeli”, cu papa (12.04.2015)
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LECTURA A II-A
El este jertfa de ispăşire pentru păcatele 
noastre şi pentru ale lumii întregi.
Citire din Scrisoarea întâi a Sfântului 
Apostol Ioan          2,1-5a

Copiii mei, vă scriu acestea ca să nu păcă-
tuiţi. Dar dacă cineva ar păcătui, avem un 
apărător la Tatăl, pe Isus Cristos, cel drept.  
El este jertfa de ispăşire pentru păcatele 
noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci 
şi pentru ale lumii întregi. Din aceasta ştim 
că îl cunoaştem: dacă păzim poruncile lui. 
Cine spune: „Eu îl cunosc”, dar nu păzeş-
te poruncile lui, este mincinos şi adevărul 
nu este în el. Însă, dacă cineva păstrează 
cuvântul lui, într-adevăr iubirea lui Dum-
nezeu în el este desăvârşită.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 
Cf. Lc 24,32

(Aleluia) Doamne Isuse, explică-ne Scrip-
turile; fă ca inimile noastre să se aprindă
când tu însuţi ne vorbeşti! (Aleluia)

EVANGHELIA
Aşa este scris: Cristos trebuia să sufere 
şi să învie din morţi a treia zi. 
Citire din Evanghelia Domnului 
nostru Isus Cristos după Sfântul 
Luca    24,35-48

În acel timp, discipolii le-au po-
vestit cele de pe drum şi cum a 
fost recunoscut de ei la frângerea 
pâinii. Pe când vorbeau ei aces-
tea, Isus a stat în mijlocul lor şi 
le-a spus: „Pace vouă!”

Speriaţi şi cuprinşi de teamă, credeau că 
văd un duh, dar el le-a spus: „De ce v-
aţi tulburat şi de ce se ridică aceste gân-
duri în inima voastră? Priviţi mâinile şi 
picioarele mele, căci eu sunt! Pipăiţi-mă 
şi vedeţi: duhul nu are carne şi oase cum 
mă vedeţi pe mine că am!” Şi, spunând 
acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele.
Însă pentru că ei, de bucurie, încă nu cre-
deau şi se mirau, Isus le-a spus: „Aveţi 
aici ceva de mâncare?”
Ei i-au dat o bucată de peşte fript. Şi 
luând-o, a mâncat-o înaintea lor. Apoi 
le-a spus:
„Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am 
spus când încă eram cu voi; că trebuie 
să se împlinească toate cele scrise despre 
mine în Legea lui Moise, în Profeţi şi în 
Psalmi”.
Atunci le-a deschis mintea ca să înţe-
leagă Scripturile şi le-a spus: „Aşa este 
scris: Cristos trebuia să sufere şi să în-
vie din morţi a treia zi şi să fie predicată 
convertirea în numele lui spre iertarea 
păcatelor la toate neamurile. Începând 
din Ierusalim, voi veţi fi martorii acestor 
lucruri”.

Cuvântul Domnului

Cristos e viu! Ne-o spun şi Scripturile 
sfinte. E adevărat!

Cele câteva apariţii ale lui Isus Cristos 
i-a determinat pe apostoli şi pe ucenici să 
se strângă laolaltă şi să-şi împărtăşească, 
fiecare, experienţa avută cu Cel înviat. 
Această reunire şi mai ales această împăr-
tăşire au făcut ca Mântuitorul să vină în 
mijlocul lor: Pe când vorbeau ei acestea, 
Isus însuşi a stat în mijlocul lor... Dar, cu 
toate că Isus Cristos înviat se afla în mij-
locul lor, cu toate că le-a arătat semnele 
răstignirii şi chiar a mâncat de faţă cu ei o 
bucată de peşte, mai multe îndoieli şi tul-
burări s-au trezit în inimilor celor de faţă. 
Acest lucru înseamnă că simpla apariţie 
a Mântuitorului nu era suficientă pentru 
a le readuce pacea. Era nevoie de o înţe-
legere a semnificaţiei acestui Eveniment. 
Or, deplina semnificaţie a Învierii glori-
oase a lui Isus Cristos se află în cuvintele 
pe care El le-a rostit pe când se mai afla 
încă cu ei: „că trebuie să se împlinească 
toate cele scrise în Legea lui Moise, în 
profeţi şi în psalmi despre mine”. În plus, 
sfântul Luca adaugă un alt detaliu, fun-
damental pentru înţelegerea semnificaţiei 
Învierii: [Isus] le-a deschis mintea ca să 
înţeleagă Scripturile.

Dar, ce spun Scripturile cu privire la 
aceste Evenimente, cruciale pentru vie-
ţile noastre? 

Isus explică: „Aşa este scris: Cristos 
trebuie să pătimească şi să învie din 
morţi a treia zi şi să se vestească în nu-
mele lui convertirea spre iertarea păca-
telor, la toate neamurile, începând din 
Ierusalim”. Cu alte cuvinte Scripturile 

anunţau de mult că moartea şi învierea lui 
Cristos aveau să facă posibilă „învierea” 
din păcat prin iertare obţinută de Mântu-
itorul şi prin convertire şi că de această 
„înviere” trebuiau să beneficieze toate 
neamurile. Ei, care făcuseră experienţa 
acestei „învieri” ce decurgea din Învierea 
lui Isus Cristos, trebuiau să devină mar-
tori, începând de la Ierusalim şi până la 
marginile pământului. 

Celelalte două lecturi ale acestei duminici 
ne oferă câteva din mărturiile date de doi 
dintre apostolii trimişi de Isus Cristos să 
predice. În prima lectură, Petru, adresân-
du-se poporului din Ierusalim, i-a spus: 
Voi l-aţi ucis pe Întemeietorul vieţii, dar 
Dumnezeu l-a înviat din morţi... Ştiu că 
din neştiinţă aţi făcut aceasta, voi şi mai 
marii voştri. Dar, Dumnezeu a împlinit 
astfel ceea ce prevestise prin gura tuturor 
profeţilor că va pătimi Cristos. Căiţi-vă, 
aşadar, şi convertiţi-vă, ca să vă fie şterse 
păcatele. 

Mărturia pe care o dă sfântul Ioan în lec-
tura a doua, e menită să aducă mai multă 
claritate cu privire la semnificaţia Învie-
rii: Copilașii mei, acestea vi le scriu ca să 
nu păcătuiţi. Dar, şi de ar păcătui cineva, 
avem un apărător la Tatăl, pe Isus Cristos 
cel drept. El este jertfa de ispăşire pentru 
păcatele noastre, dar nu numai pentru ale 
noastre, ci pentru ale lumii întregi. 

Să îi cerem astăzi Domnului: Doamne Isu-
se, explică-ne Scripturile... Ajută-ne să în-
ţelegem şi să gustăm bucuria Învierii tale 
atunci când dobândim iertarea Ta.

Pr. dr. Tarciziu ȘERBAN


