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LECTURA I
Eu voi face să se ridice din
mijlocul fraţilor lor un profet
ca tine, voi pune cuvintele
mele pe buzele lui.
Citire din cartea Deuteronomului
18,15-20

ceva în numele meu ce nu i-am
poruncit să spună sau vorbind în
numele altor dumnezei, profetul
acela să moară!»”
Cuvântul Domnului
PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 94(95),1-2.6-7abc.7d-9 (R.: cf.
8)
R.:
Când
auziţi
glasul
Domnului, nu vă împietriţi
inimile voastre.

În zilele acelea, Moise a vorbit
către popor: “Domnul Dumnezeul
tău va ridica din mijlocul tău,
dintre fraţii tăi, un profet ca mine
- să ascultaţi de el! - aşa cum ai
cerut de la Domnul Dumnezeul
tău pe Horeb în ziua adunării,
zicând: «Nu vreau să mai aud
glasul Domnului Dumnezeului
meu, nici să văd focul acesta
mare, ca să nu mor». Domnul
mi-a spus: «Este bine ceea ce
au zis. Voi ridica pentru ei din
mijlocul fraţilor lor un profet ca
tine. Voi pune cuvintele mele în
gura lui şi el le va spune tot ceea
ce eu le poruncesc. Dacă cineva
nu va asculta de cuvintele mele pe
care le va spune în numele meu,
eu îi voi cere cont. Dar profetul
care s-ar purta cu trufie, spunând

Veniţi să cântăm cu veselie
Domnului,
să strigăm cu bucurie către stânca
mântuirii noastre,
să mergem înaintea lui cu cântece
de laudă
şi în cântări de psalmi să-l
preamărim! R.
Veniţi să-l adorăm şi să ne plecăm
în faţa lui
şi să îngenunchem înaintea
Domnului, creatorul nostru,
căci el este Dumnezeul nostru,
iar noi suntem poporul pe care el
îl păstoreşte,
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turma pe care
călăuzeşte! R.

mâna

lui

o (Aleluia) Poporul care stătea în
întuneric a văzut o lumină mare,
iar celor care stăteau în regiunea
O, de aţi asculta astăzi glasul lui: şi în umbra morţii le-a răsărit o
“Nu vă împietriţi inimile ca la lumină. (Aleluia)
Meriba,
ca în ziua de la Massa în pustiu;
EVANGHELIA
acolo m-au ispitit părinţii voştri,
El îi învăţa ca unul care are
m-au pus la încercare, deşi au autoritate.
văzut lucrările mele”. R.
Citire din Evanghelia Domnului
nostru Isus Cristos după sfântul
LECTURA A II-A
Marcu 1,21-28
Fecioara se îngrijeşte de cele
ale Domnului.
În acel timp, au venit la
Citire din Scrisoarea întâi a Cafarnaum. Şi îndată, în zi de
sfântului apostol Paul către sâmbătă, Isus a intrat în sinagogă
Corinteni 7,32-35
şi-i învăţa. Şi erau uimiţi de
învăţătura lui, pentru că el îi învăţa
Fraţilor, eu aş vrea ca voi să fiţi ca unul care are autoritate şi nu în
fără griji. Cel care este necăsătorit felul cărturarilor. În sinagoga lor
se îngrijeşte de cele ale Domnului, era un om cu duh necurat, care
cum să-i placă Domnului, însă cel a strigat, zicând: “Ce ai cu noi,
care este căsătorit se îngrijeşte Isus din Nazaret? Ai venit să ne
de cele ale lumii, cum să-i placă distrugi? Ştiu cine eşti: Sfântul lui
soţiei, şi este împărţit. Tot aşa Dumnezeu”. Dar Isus i-a poruncit
şi femeia necăsătorită, tot aşa şi cu asprime, spunându-i: “Taci
fecioara se îngrijeşte de cele ale şi ieşi din el!” Iar duhul necurat,
Domnului, ca să fie sfântă în trup scuturându-l şi strigând cu glas
şi în duh, însă cea căsătorită se puternic, a ieşit din el. Atunci
îngrijeşte de cele ale lumii, cum toţi au fost cuprinşi de teamă
să-i placă bărbatului. Aceasta o încât discutau între ei, zicând:
spun pentru avantajul vostru, nu “Ce-i asta? O învăţătură nouă
ca să vă întind o cursă, ci pentru dată cu autoritate! El porunceşte
ceea ce este vrednic de cinste şi până şi duhurilor necurate şi
conduce la Domnul fără abatere. ele i se supun”. Şi îndată i s-a
Cuvântul Domnului dus faima pretutindeni în toată
împrejurimea Galileii.
ACLAMAŢIE LA
Cuvântul Domnului
EVANGHELIE
Mt 4,16; Is 9,1
2

Textul evanghelic al acestei
duminici se află într-o firească
continuitate cu cel de duminica
trecută. Dacă atunci Isus
Cristos vestea şi actualiza prin
persoana sa prezenţa Împărăţiei
lui Dumnezeu în lume, acum,
prin gestul eliberării unui
posedat de diavolul care îl
înrobea, El începe să pună
în aplicare programul său
mesianic. Acest program
presupune îndepărtarea oricărei
realităţi înrobitoare (dominaţii

sunt percepute de cei de faţă ca
fiind înfăptuite cu autoritate.
Prin urmare, însăşi Evanghelia
predicată de Isus comportă în
sine o forţă eliberatoare câtă
vreme este asumată şi trăită. Şi
mai semnificativ este faptul că
evenimentul relatat are loc în
zi de sâmbătă. Or, semnificaţia
profundă a acestei zile, în
care Dumnezeu şi-a încheiat
creaţia şi s-a odihnit (cf. Gen
2,2), constă în aceea că, odată
cu instaurarea Împărăţiei lui
Dumnezeu şi a eliberării de
orice înrobire demoniacă, Isus
Cristos oferă tuturor membrilor
Împărăţiei Sale acea odihnă şi
pace de care au nevoie.
Gestul lui Isus devine cât se
poate de elocvent şi dătător
de speranţă atâta timp cât
înţelegem că El ne caută pe
fiecare acolo unde suntem,
indiferent în ce situaţie ne-am
afla, intră în istoria noastră
personală pentru a scoate din
ea răul diabolic. Dar, putem
noi oare manifesta tot atâta
fermitate şi libertate interioară
în a denunţa răul acolo unde se
află (începând chiar cu viaţa
noastră) şi a-i elibera pe cei
înrobiţi de vicii şi de patimi?

diabolice) şi instaurarea
Împărăţiei lui Dumnezeu.
Semnificativ, pentru episodul
nostru, este faptul că exorcismul
înfăptuit de Isus Cristos este
precedat de învăţătura pe care
El o proclamă în sinagogă. Or,
atât învăţătura cât şi exorcismul

Pr. dr. Tarciziu Şerban
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A fondat singurul ordin în întregime
englez prin origine şi istorie.
Îşi face studiile la Paris. Întors în
ţară se dedică educării copiilor,
deschizând o şcoală pentru băieţi
şi fete, este hirotonit, iar în 1130
fondează o comunitate feminină
supusă regulii benedictine. Pentru
îndrumarea spirituală a călugăriţelor
întemeiază o comunitate masculină
supusă regulii Sfântului Augustin.
Astfel se naşte ordinul gilbertinilor.
Spre sfârşitul vieţii, cere să fie primit
ca simplu călugăr în ordinul său.
A fost proclamat sfânt de Papa
Inocenţiu al III-lea.
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Sf. Valeriu, ep.

30 M Sf. Martina, m.
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M Ss. Ioan Bosco, pr. **; Marcela,
văduvă
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Sf. Veridiana, fc.
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Întâmpinarea Domnului;
Sf. Ioana
Ss. Blaziu, ep. m. *; Oscar, ep. *;
Simeon Bătrânul şi Ana, văduvă
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Gândul săptămânii
“Fie ca rugăciunea ta să circule în toate,
ascunsă, puternică şi vie, ca sângele.”
(Fericitul Vladimir Ghika)
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