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S-a născut la Nisibis (Nusaybin, Turcia)
într-o familie creştină. A fost repre8
M Sf. Medard, ep.
zentantul cel mai important al creştinismului de limbă siriacă şi a reuşit să
Sf. Efrem Sirul, diac. înv. *
armonizeze în viaţa sa vocaţia de teolog şi 9 J
pe cea de poet. A fondat împreună cu 10 V Sf. Diana, fc.;
Fer. Ioan Dominici, clg.
episcopul de Nisibis o şcoală de teologie,
care a fost în secolele următoare centrul
Ss. Barnaba, ap. **;
educativ al Bisericii Orientale. A fost 11 S
Ioan de Facundo, pr.;
călugăr şi a rămas toată viaţa diacon. În
Fer. Iolanda, clg.
anul 363 a imigrat la Edesa, unde şi-a
continuat activitatea de predicator. A 12 D DUMINICA 11 D.P.A;
murit de ciumă, boală pe care a luat-o pe
Sf. Gaspar, pr.
când îi îngrijea pe bolnavi. A lăsat o
Gândul săptămânii
importantă moştenire teologică: comentarii biblice, omilii în versuri, imnuri.
Efrem este onorat de tradiţia creştină cu “A face lucrurile la întâmplare este reţeta
care poate atrage asupra noastră mari
titlul de “liră a Duhului Sfânt”.
nenorociri”. (Fericitul Vladimir Ghika)

Îngerul Domnului cu Papa (29.05.2016)
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LECTURA I
Iată, fiul tău trăieşte!
Citire din cartea întâi a Regilor
17,17-24

cuvântul Domnului în gura ta este
adevăr!”
Cuvântul Domnului
PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 29(30),3-4.5-6.11 şi 12a şi 13b
(R.: 2a)

În zilele acelea, s-a îmbolnăvit fiul
femeii, stăpâna casei. Boala lui a fost
foarte grea până când nu a mai rămas
în el suflare. Femeia i-a zis lui Ilie:
"Ce este între mine şi tine, om al lui
Dumnezeu? Ai venit la mine să-mi
aminteşti nelegiuirea şi să faci să-mi
moară fiul?" El i-a zis: "Dă-mi-l pe
fiul tău!" El l-a luat de la sânul ei, l-a
urcat în camera de sus unde locuia el
şi l-a culcat pe patul lui. Apoi l-a
chemat pe Domnul şi a zis: "Doamne
Dumnezeul meu, oare chiar vrei să-i
faci rău văduvei care mă găzduieşte la
ea şi să faci să-i moară fiul?" S-a
întins de trei ori peste copil, l-a
chemat pe Domnul şi a zis: "Doamne
Dumnezeul meu, fă, te rog, să se
întoarcă sufletul acestui copil în el!"
Domnul a ascultat glasul lui Ilie şi s-a
întors sufletul copilului în el şi a fost
viu. Ilie a luat copilul, l-a coborât din
camera de sus în casă şi l-a dat mamei
lui. Şi a zis Ilie: "Iată, fiul tău este
viu!" Femeia i-a zis lui Ilie: "Acum
ştiu că eşti un om al lui Dumnezeu şi

R.: Te preamăresc, Doamne,
pentru că m-ai eliberat.
Doamne Dumnezeul meu, eu am
strigat către tine
şi tu m-ai vindecat.
Doamne, tu mi-ai scos sufletul din
locuinţa morţilor,
tu mi-ai dat viaţă, ca să nu cobor în
groapă. R.
Cântaţi Domnului, voi, credincioşii
lui,
lăudaţi memoria sfinţeniei sale!
Căci mânia lui ţine o clipă,
dar îndurarea lui ţine toată viaţa.
Seara intră în casă plânsul, iar
dimineaţa, bucuria. R.
Ascultă-mă, Doamne, ai milă de
mine!
Doamne, fii tu ajutorul meu!
Tu ai schimbat geamătul meu în dans,
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Doamne Dumnezeul meu, în veci te
voi lăuda! R.

printre noi şi Dumnezeu a vizitat
poporul său. (Aleluia)

LECTURA A II-A
Dumnezeu mi l-a descoperit pe Fiul
său în mine ca să-l vestesc
păgânilor.
Citire din Scrisoarea sfântului
apostol Paul către Galateni 1,11-19

EVANGHELIA
Tinere, îţi zic, scoală-te!
Citire din Evanghelia Domnului
nostru Isus Cristos după sfântul Luca
7,11-17
În acel timp, Isus s-a dus într-o cetate
numită Nain. Mergeau împreună cu el
discipolii şi o mare mulţime. Când s-a
apropiat de poarta cetăţii, iată că era
dus la mormânt un mort, singurul fiu
al mamei sale, şi aceasta era văduvă;
şi multă lume din cetate era cu ea.
Când a văzut-o, Domnului i s-a făcut
milă de ea şi i-a zis: "Nu plânge!"
Apropiindu-se, a atins sicriul, iar cei
care-l duceau s-au oprit. Şi a spus:
"Tinere, îţi zic, scoală-te!" Mortul s-a

Fraţilor, vă fac cunoscut că
evanghelia predicată de mine nu este
după om: nici n-am primit-o, nici
n-am învăţat-o de la vreun om, ci am
primit-o prin revelaţia lui Isus
Cristos. Aţi auzit, desigur, de purtarea
mea când eram în iudaism; cum
persecutam peste măsură Biserica lui
Dumnezeu şi încercam s-o distrug. Şi
pentru că eram plin de zel pentru
tradiţia primită de la strămoşi, îi
întreceam în iudaism pe mulţi de o
vârstă cu mine din neamul meu. Dar
când i-a plăcut lui Dumnezeu, cel
care m-a pus deoparte încă din sânul
mamei mele şi m-a chemat prin harul
său, mi l-a revelat pe Fiul său în mine
ca să-l vestesc neamurilor păgâne
imediat, fără să mă sfătuiesc cu
cineva. Şi fără să urc la Ierusalim, la
cei care erau apostoli înaintea mea,
am mers în Arabia, apoi m-am întors
din nou la Damasc. Trei ani după
aceea, am urcat la Ierusalim să fac
cunoştinţă cu Chefa şi am rămas la el
timp de cincisprezece zile. Dar nu am
văzut pe nimeni altul dintre apostoli,
în afară de Iacob, fratele Domnului.
Cuvântul Domnului

ridicat şi a început să vorbească, iar el
l-a dat mamei sale. Pe toţi i-a cuprins
teama şi-l glorificau pe Dumnezeu,
zicând: "Un mare profet s-a ridicat
printre noi" şi "Dumnezeu a vizitat
poporul său". Vestea aceasta despre el
s-a răspândit în toată Iudeea şi în toată
împrejurimea.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
Lc 7,16bc
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat
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Textele acestei duminici aduc în
atenţia noastră una din dimensiunile
existenței umane, marcată de
suferinţă: moartea. Şi, deşi toţi ne
confruntăm cu ea, moartea rămâne o
mare enigmă ştiind bine că acelaşi
termen a ajuns să desemneze atât
încetarea vieţii biologice, cât şi
încetarea vieţii sufleteşti sau chiar a
celei sociale. Ce semnificaţii, ce
lumini şi mai ales ce speranţe ne oferă
în acest sens Cuvântul lui Dumnezeu
proclamat astăzi în cadrul Sfintei
Liturghii?
Prima lectură evocă moartea fiului
văduvei din Sarepta Sidonului, în casa
căreia profetul Ilie a fost trimis să
locuiască pe timpul secetei din Israel.
Văzându-şi fiul îmbolnăvindu-se şi
mai apoi murind, acea femeie a
perceput venirea profetului în casa ei
ca un reproş şi o pedeapsă pentru
faptele ei rele de altă dată: Ai venit la
mine ca să-mi aduci aminte de
nelegiuirile mele şi să-mi ucizi fiul?
Noi putem însă înţelege cuvântul ei şi
ca pe o mărturisire a vinovăţiei,
mărturisire ce exprimă starea de
moarte sufletească în care au adus-o
păcatele. Dar, odată ce păcatele au
fost mărturisite, are loc o adevărată
„înviere” a femeii, sugerată în text de
iertarea pe care Dumnezeu i-o acordă
răspunzând la rugăciunea profetului
şi redându-i viaţa copilului: Domnul
i-a ascultat rugăciunea lui Ilie...
Copilul a început din nou să respire, a
revenit la viaţă.
Dar o astfel de interpretare, deşi
uneori este pertinentă, ea nu poate fi
generalizată. Moartea copiilor sau a
tinerilor nu trebuie interpretată
neapărat ca o pedeapsă pentru
păcatele părinţilor. Lectura a treia de
astăzi ne oferă o altă situaţie de
moarte ce se deschide spre înviere. În
capitolul 7 al Evangheliei sale,

Sfântul Luca ne relatează o scenă
sfâşietoare cu care Isus se întâlneşte
pe străzile oraşului Nain. Când s-a
apropiat de poarta cetăţii, iată că era
dus la mormânt un mort, fiul unic al
unei mame, şi ea era văduvă.
Evanghelistul adaugă apoi că:
Văzând-o, Domnului i s-a făcut milă
de ea... Menţionând această milă ce
l-a cuprins pe Isus, Sfântul Luca ne
sugerează faptul că Isus a înţeles bine
ce se întâmplă în sufletul unei mame
nevoite să-şi conducă un copil la
mormânt. Odată cu moartea copilului,
mai ales dacă este unicul, viaţa ei
aproape că nu mai are sens; o raţiune
importantă a existenţei ei s-a
spulberat; ceva în adâncul ei a
murit... Prin urmare, înviindu-i fiul,
Isus îi redă totodată viaţa şi mamei.
Şi lectura a doua ne vorbeşte despre o
moarte şi o înviere trăite de apostolul
Paul. Într-adevăr, ura şi persecuţiile
îndreptate împotriva primilor creştini,
l-au transformat pe Saul din Tars, în
zelul său pentru iudaism, într-un
fanatic de temut ce semăna în jurul
său doar teamă şi suferinţă. A fost
nevoie ca Dumnezeu să i-L descopere
pe Fiul său pentru ca, după ce va trăi
renaşterea prin Botezul conferit lui la
Damasc (Fap 9,18), să meargă să-L
predice popoarelor păgâne. Or,
această transformare radicală a lui
Paul echivalează cu o revenire la
viaţă.
Prin urmare, toate trei lecturile de
astăzi ne invită să facem cunoştinţă cu
toate nuanţele morţii şi mai ales să
înţelegem că Fiul lui Dumnezeu a
venit în lume pentru ca, prin El, toţi să
dobândim Viaţa. Ne rămâne nouă să
încercăm să înţelegem, în lumina
Învierii lui Cristos, ce este această
Viaţă şi în ce mod putem accede la Ea.
Pr. dr. Tarciziu Şerban
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