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Fericit cel care ascultă cuvântul lui Dumnezeu!

Textul pe care Papa Francisc l-a 
ales pentru Duminica Cuvântului 
lui Dumnezeu este foarte expre-

siv pentru viața comunității creștine. 
Evanghelistul Luca introduce aceste 
cuvinte ale lui Isus drept concluzie a unui 
discurs, în care este posibil să vedem încă 
odată unite activitatea mesianică a lui 
Isus și învățătura sa. Capitolul se des-
chide cu cererea exprimată de un 
ucenic de a-i învăța și pe ei să se roage, 
așa cum Ioan Botezătorul o făcuse cu 
ucenicii săi. Isus nu dă înapoi și le oferă 
cea mai frumoasă rugăciune pe care toți 
creștinii o folosesc dintotdeauna pentru 
a se recunoaște în el ca fii ai unui singur 
Tată.

Tatăl nostru nu este doar rugăciunea 
credincioșilor care mărturisesc un raport 
filial cu Dumnezeu prin Isus; ea este 
inclusiv sinteza renașterii la o nouă viață, 
în care împlinirea voinței Tatălui este 
izvor de mântuire. Într-un cuvânt, este 
sinteza întregii Evanghelii. Cuvintele 
lui Isus îi invită pe toți aceia care se roagă 
cu acele cuvinte să se lase implicați 
într-un „noi” care vorbește despre o 
comunitate: „atunci când vă rugați, spu-
neți” (Lc 11,2). În același timp, lasă să se 
înțeleagă din partea ucenicilor o voință 
serioasă de rugăciune ca expresie a 
întregii lor existențe. Rugăciunea așa-
dar, nu ține de un moment, dar implică 
întreaga zi a ucenicului Domnului. Ea 

are drept condiție bucuria întâlnirii și per-
severența. De aceea Domnul continuă, 
spunând: „Cereți și vi se va da, căutați 
și veți afla, bateți și vi se va deschide” 
(Lc 11,9). Nimic nu rămâne neascultat 
din partea Tatălui atunci când i se cere 
ceva în numele Fiului.

Învățătura lui Isus este vizibilă toto-
dată și în acțiunea și mărturia sa. În 
contextul nostru, evanghelistul intro-
duce un exorcism. Un om care era mut, 
în fața puterii lui Cristos, redobândește 
acum capacitatea de a vorbi. Uimirea și 
entuziasmul mulțimii nu reușesc totuși 
să frâneze insolența unora care nu con-
testă activitatea taumaturgică a lui Isus, 
ci originea acesteia: „E cu ajutorul lui 
Beelzebul, căpetenia demonilor, că îi 
alungă pe diavoli” (Lc 11,15). Este ispita 
nemiloasă și înșelătoare a tuturor acelora 
care nu vor să primească în viața lor 
izvorul mântuirii prin iubire, dar se încă-
pățânează să rămână legați de lege și de 
faptele ei. Reacția lui Isus este o învăță-
tură ulterioară cu o privire la originea 
sa divină, fiind în același timp și o invi-
tație stăruitoare către toți cei care cred 
în el de a nu se lăsa învinși de prezența 
răului și de slujitorii săi violenți, deoa-
rece împărăția lui Dumnezeu este în 
mod evident în mijlocul nostru prin 
roadele sale.

Întregul context determină pe o femeie 
care era de față să exclame cu convingere: 



5INTRODUCERE

„Fericit trupul care te-a purtat și sânul 
care te-a alăptat” (Lc 11,27). Răspunsul 
lui Isus ajunge fără întârziere. Deși îngă-
duie lauda adresată mamei sale, orien-
tează privirea credincioșilor spre ceva 
mai înalt. Proclamă o fericire care unește 
ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu 
cu punerea sa în practică. Un orizont 
dublu ni se deschide înaintea ochilor. 
Pe deoparte, existența creștină se carac-
terizează prin ascultarea Cuvântului 
lui Dumnezeu. În el ne este oferit un 
sens atât de profund, încât ne ajută să 
ne înțelegem viața în mijlocul împreju-
rărilor schimbătoare ale lumii. Va exista 
mereu o luptă dură între cei care aderă 
la Cuvânt și cei care i se opun. A îndulci 
această situație ar putea să le ofere creș-
tinilor un rol social mai confortabil, dar 
i-ar face mai nesemnificativi, pentru că 
în final ar rămâne „muți” și subjugați. 
Ar deveni precum sarea care își pierde 
gustul și ar fi călcați în picioare și refu-
zați inclusiv de aceia pe care i-au slujit 
(cfr. Mt 5,13). Este o iluzie de care trebuie 
să fugim cu toată hotărârea, pentru a nu 
face de prisos Evanghelia mântuirii. Pe 
de altă parte, doar ascultarea cuvân-
tului lui Dumnezeu nu este suficientă. 
Isus adaugă un verb determinant, care 
implică „păstrarea” acestui Cuvânt în noi 
înșine și a-l pune în practică. Din vestirea 
creștină face parte mărturisirea ei prin 
fapte. A păstra Cuvântul înseamnă a-l 

face să devină precum o sămânță care 
aduce rod la timpul potrivit (cf. Lc 8,15). 
Eficacitatea sa, totuși, nu depinde în 
principal din angajarea personală, cât 
mai ales din puterea care izvorăște din 
acest Cuvânt divin.

Cuvântul lui Dumnezeu, așadar, se 
traduce în „voința lui Dumnezeu” și, în 
mod reciproc, aceasta devine Cuvântul 
care produce mântuirea. Comunitatea 
creștină, drept urmare, devine locul pri-
vilegiat în care se poate asculta și trăi acest 
Cuvânt, deoarece în comunitate creștinii 
sunt în mod real frați și surori care se 
susțin unul pe altul trăind în iubire. 

Duminica Cuvântului lui Dumnezeu, 
după cum se poate observa, permite 
încă odată creștinilor să întărească invi-
tația stăruitoare a lui Isus de a asculta și 
păstra cuvântul său, pentru a oferii lumii 
o mărturie de speranță care să ne per-
mită să mergem dincolo de dificultățile 
momentului de față.

X Rino Fisichella





Cuvântul lui 
Dumnezeu în 
comunitate

„Pentru a favoriza ascultarea Cuvân-
tului lui Dumnezeu nu trebuie igno-
rate acele mijloace care pot să-i con-
ducă pe credincioși la o mai mare 
atenție... O atenție specială trebuie 
acordată amvonului, ca loc liturgic 
de la care este proclamat Cuvântul 
lui Dumnezeu”.

(Verbum Domini 68)



Câteva considerații practice

Luând în considerație situația 
pandemică actuală, se recomandă 
organizatorilor Duminicii Cuvân-

tului lui Dumnezeu să verifice mereu 
normele sanitare în vigoare și să adap-
teze în consecință desfășurarea comu-
nitară a inițiativei.

Pentru a trăi în mod fructuos Dumi-
nica Cuvântului lui Dumnezeu în comu-
nitate, este esențial ca ea să fie pregătită 
cu mult timp înainte. E bine ca pregăti-
rile să cuprindă atât nivelul spiritual 
(rugăciunea personală și comunitară 
pentru o bună reușită și deschidere a 
inimii către Cuvântul lui Dumnezeu), 
cât și cel material (o programare adec-
vată, care să corespundă vieții propriei 
comunități).

A CREA UN GRUP 
RESPONSABIL

Primul pas de făcut este acela de a 
crea un grup de persoane, care să poată 
îngriji și coordona desfășurarea inițiati-
velor pastorale în această Duminică. 
Misiunea acestui grup de persoane va fi:

• De a se ruga pentru buna reușită

• De a programa diferitele inițiative 
(prezentând propuneri pentru dife-
ritele etape de vârstă, realizând un 

moment cu caracter cultural, istoric 
și biblic)

• De a alege alte persoane adaptate 
punerii în practică a programului

• De a bugeta eventualele cheltuieli

• De a pregăti materialul necesar

• De a face cunoscute informațiile refe-
ritoare la această Duminică

• De a ajunge la persoanele aflate în difi-
cultate (bolnavi, cămine de bătrâni, 
spitale, închisori, asociații caritative...)

• De a-i implica pe cât posibil pe cei de 
alte religii și confesiuni creștine, 
precum și pe necredincioși.

A SE PREGĂTI ÎN MOD SPIRITUAL

E bine să amintim, în primul rând, că 
Biblia nu este doar un text cu o mare 
valoare culturală, morală, istorică, socială 
sau artistică, capabil de a inspira gân-
direa omului de astăzi. Biblia conține 
în sine Cuvântul lui Dumnezeu care este 
„viu, eficace și mai ascuțit decât orice 
spadă cu două tăișuri; ea pătrunde până 
la punctul despărțitor al inimii de suflet, 
până la încheieturi și la măduva oaselor, 
și discerne sentimentele și gândurile 
inimii” (Evr 4,12).

Pentru a se întâlni cu cuvântul viu 
este necesar să ne concentrăm mai ales 
asupra pregătirii spirituale, implorând 
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deschiderea inimii pentru noi și 
pentru aceia cărora cuvântul le va fi 
vestit în timpul Duminicii Cuvântului lui 
Dumnezeu. Drept urmare, pregătirile 
pentru a programa inițiativa implică în 
mod necesar să se plece de la rugăciunea 
individuală și comunitară.

Cu cel puțin o săptămână înainte de 
Duminica Cuvântului lui Dumnezeu comu-
nitățile ar putea include în rugăciunea 
credincioșilor o intenție dedicată bunei- 
reușite a acestei inițiative.

Membrii grupului responsabil, 
precum și cateheții, evanghelizatorii și 
alte persoane responsabile cu procla-
marea Evangheliei, ar putea organiza 
un moment de adorație în tăcere îna-
intea Preasfântului Sacrament, oferită 
pentru celebrarea Duminicii Cuvântului 
lui Dumnezeu.

A PROGRAMA ACTIVITĂȚILE

Diferitele activități programate în 
vederea desfășurării acestei inițiative ar 
trebui adresate atât comunităților, cât și 
fiecărei persoane, amintind mereu 
faptul că Biblia este Cuvântul viu al lui 
Dumnezeu și că valoarea sa culturală 
indubitabilă are multiple semnificații.

A-I IMPLICA PE CREDINCIOȘI

Informațiile referitoare la Duminica 
Cuvântului lui Dumnezeu trebuie să fie 
anticipate cu suficient timp înainte 
pentru a ajunge la cât mai multe per-
soane cu putință. 

Fără îndoială invitația personală este 
modul cel mai direct de a informa per-
soanele cu privire la această inițiativă.

Se pot folosi și pliante și afișe, ușor 
de distribuit persoanelor și de așezat în 
afișiere.

Să fie valorizate social media, precum 
facebook, twitter, whatsapp și alte app 
pentru a răspândi cât mai mult activită-
țile programate.

A TRĂI DUMINICA 
CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

E important să fie favorizată întâlnirea 
personală și comunitară cu Cuvântul 
viu.

Suntem chemați să devenim instru-
mente în mâinile Domnului amintindu-ne 
că „așa cum ploaia și zăpada coboară 
din ceruri și nu se întorc acolo fără să 
ude pământul și să-l facă să rodească, să 
încolțească și să dea sămânță semănăto-
rului și pâine celui care mănâncă, la fel 
va fi cuvântul meu care a ieșit din gura 
mea: nu se va întoarce la mine în mod 



zadarnic, fără ca să facă ceea ce îmi place 
și să aibă succesul pentru care l-am 
trimis” (Is 55,10-11).

A CONTINUA EXPERIENȚA 
CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

Odată terminată Duminica, trebuie să 
nu uităm că Cuvântul lui Dumnezeu nu 
încetează să lucreze în inimile noastre. 
Așadar ar fi potrivit să inițiem momente 
formative (spre exemplu: lectio divina 
săptămânală sau lunară, grupuri biblice, 
etc.) în cadrul cărora să se poată continua 
întâlnirea cu cuvântul lui Dumnezeu, 
oferind oportunități pentru formarea 
permanentă a credincioșilor.

În cele ce urmează expunem câteva 
propuneri pastorale care pot să ajute la 
scoaterea în evidență a importanței 
Duminicii Cuvântului lui Dumnezeu în 
comunitate. Conform contextului fie-
cărei comunități, pot fi dezvoltate și alte 
inițiative, cum ar fi instituirea de lectori 
din partea episcopului, lectio perma-
nentă a unui text biblic, încredințarea 
Cuvântului în diferite ambiente, momente 
culturale de aprofundare, audio-dramă 
cu privire la personaje biblice, momente 
de formare, celebrări ecumenice.
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A primi Cuvântul lui Dumnezeu în comunitate

În cele ce urmează este propus un 
ritual de întronizare a Cuvântului lui 
Dumnezeu, care ar putea să rezulte mai 
potrivit mai ales în situația epidemiolo-
gică în continuă schimbare. Cu toate 
acestea, dacă episcopul locului și parohul 
o cred de cuviință, pot fi introduse alte 
gesturi care să sublinieze importanța 
Cuvântului lui Dumnezeu în comuni-
tatea care celebrează – în conformitate, 
desigur, cu indicațiile liturgice în vigoare 
cu privire la celebrarea sacramentelor și 
mai ales a Euharistiei.

Este oportun de subliniat că ritualul 
de întronizare expus aici este o propu-
nere, și nu trebuie să fie aplicat cu ochii 
închiși la liturghia celebrată, fără a consi-
dera exigențele specifice care pot fi pre-
zente într-o comunitate parohială sau 
diecezană.

Este de dorit ca ritualul de întroni-
zare să se desfășoare cel puțin odată, 
în timpul celebrării euharistice mai 
solemne din Duminica Cuvântului lui 
Dumnezeu.

Alături de altar sau de amvon, sau 
într-un alt loc special pregătit (o capelă) 
să se pregătească un loc vizibil întregii 
adunări, înălțat și împodobit, pe care să 
se poată așeza textul sacru.

Sfânta liturghie începe în mod obiș-
nuit: va fi favorizată, după posibili-
tăți, procesiunea solemnă cu Sfânta 
Evanghelie, însoțită de cruce, lumânări, 

cădelniță și tămâie, conform uzanțelor 
Bisericii romane.

ACTUL PENITENȚIAL

După salutul inițial se vor folosi ca intro-
ducere următoarele cuvinte sau altele 
asemănătoare:

„Astăzi s-a împlinit această Scriptură 
pe care ați ascultat-o” – spune Domnul 
locuitorilor din Nazaret. Isus amintește 
astfel că Cuvântul lui Dumnezeu este 
dinamic. Nu este o carte care odată citită 
se închide și se pune pe un raft, ci o pre-
zență vie, capabilă să transforme și să 
sfințească viața noastră. A deschide Biblia 
înseamnă a se întâlni în mod personal 
cu Dumnezeu care mi se adresează și 
mi se descoperă pe sine însuși și pre-
zența sa în viața mea.

În această zi, Biserica celebrează 
Duminica Cuvântului lui Dumnezeu: 
să ne deschidem la prezența lui Dum-
nezeu care, prin Cuvântul său, dorește 
să ni se descopere pe sine și să locuiască 
în viața noastră.

Pentru ca să putem primi prezența sa 
în timpul acestei celebrări, să ne recu-
noaștem păcătoși înaintea sa și să cerem 
cu încredere milostivirea lui Dumnezeu.
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Urmează actul penitențial, care s-ar 
putea desfășura astfel:

C. Doamne, care ești Cuvântul lui Dum-
nezeu făcut trup, Kyrie eleison
R. Kyrie eleison
C. Cristoase, care ai redat orbilor vederea 
prin puterea cuvântului tău, Christe 
eleison
R. Christe eleison
C. Doamne, care ne eliberezi viața de 
păcat, Kyrie eleison
R. Kyrie eleison

C. Să aibă milă de noi atotputernicul 
Dumnezeu și iertându-ne păcatele să 
ne ducă la viața cea veșnică.
R. Amin
Se cântă Gloria și apoi începe Liturgia 
Cuvântului în modul obișnuit.

ÎNTRONIZAREA

Pentru proclamarea Evangheliei se 
poartă în procesiune Evangheliarul de 
la altar la amvon și se tămâiază. La sfâr-
șitul lecturii Evangheliei, slujitorul sacru, 
după ce a sărutat textul sacru, în proce-
siune așează pe tron evangheliarul, pe 
care îl deschide și îl tămâiază.
Un comentator explică gestul cu aceste 
cuvinte sau altele asemănătoare:

Cartea care conține Cuvântul lui 
Dumnezeu este în mod solemn purtată 
și așezată pe tron. Este un gest simbolic 
prin care nu doar punem Scriptura 
Sfântă în mijlocul comunității noastre 
de rugăciune, ci ne manifestăm totodată 
voința de a o pune pe primul loc în viața 
noastră. În felul acesta Cuvântul lui 
Dumnezeu devine farul călăuzitor al 
existenței noastre, care ne luminează 
deciziile și ne inspiră faptele conform 
voinței lui Dumnezeu.

Urmează predica și sfânta liturghie în 
mod obișnuit.

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Se poate folosi următoarea rugăciune a 
credincioșilor, modificând-o conform 
nevoilor comunității.
C. Fraților și surorilor, în Isus Cristos se 
împlinesc Sfintele Scripturi și viețile 
noastre își află împlinirea. Îi oferim lui 
Dumnezeu Tatăl intențiile noastre de 
rugăciune, pentru a trăi pe deplin 
Cuvântul său.
L. Să ne rugăm împreună spunând: Să 
se împlinească în noi, Tată, Cuvântul tău!

1. „Duhul Domnului este asupra mea 
și m-a consacrat”. Să ne rugăm ca 
papa, episcopii, preoții și diaconii să 



îi susțină cu tărie pe toți cei care tră-
iesc în diferite situații de sclavie spi-
rituală și materială.

2. „Duhul Domnului este asupra mea 
ca să duc săracilor vestea cea bună”. Ne 
rugăm ca toți cei botezați, îndrumați 
de Duhul Sfânt, să devină vestitori ai 

Evangheliei către toți cei pe care îi 
întâlnesc, mai ales cei mai nevoiași.

3. „Duhul Domnului este asupra mea, 
ca să eliberez pe cei care sunt opri-
mați”. Ne rugăm ca lectorii, cateheții 
și toți cei care răspândesc Cuvântul 
lui Dumnezeu în comunități să 
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împărtășească credința, iubirea și 
speranța cu toate persoanele singure, 
disperate, bolnave și apăsate de gre-
utatea vieții.

4. „Duhul Domnului este asupra mea 
pentru ca să vestesc darul vederii 
celor orbi”. Ne rugăm ca fiecare dintre 

noi să-și deschidă inima spre prezența 
lui Dumnezeu care ne luminează și 
ne conduce, prin Cuvântul său, către 
izvoarele vieții veșnice.

C. Îți mulțumim, Părinte ceresc, pentru 
Fiul tău pe care l-ai trimis în mijlocul 
nostru. Prin harul Duhului sfânt ajută-ne 
să-l primim în inimile noastre. Tu care 
trăiești și domnești în vecii vecilor.
R. Amin.

BINECUVÂNTAREA POPORULUI

Celebrarea se poate încheia cu urmă-
toarea binecuvântare.
C. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu 
toată binecuvântarea din ceruri; să vă 
purifice și să vă sfințească înaintea sa; 
să reverse asupra voastră bogățiile slavei 
sale, să vă învețe prin cuvintele adevă-
rului, să vă lumineze cu evanghelia mân-
tuirii, să vă dăruiască bucurie în iubirea 
frățească.
R. Amin.
C. Binecuvântarea lui Dumnezeu atot-
puternicul, a Tatălui și a Fiului + și a 
Duhului Sfânt, să coboare asupra voastră 
și să rămână pururea cu voi.
R. Amin.



Lectio divina cu privire la Evanghelia  
din a treia Duminică a Timpului de peste an

PREGĂTIREA LA ASCULTARE 
(STATIO)

Să ne dispunem spre a asculta cu 
întreaga noastră inimă Cuvântul care 
ne este dăruit. Nu este de la sine înțeles 
să ne predispunem în tăcere interioară: 
uneori nu este de ajuns bunăvoința 
noastră, pentru că suntem copleșiți de 
multe lucruri și cerințe, deranjați de 
gânduri negative, de oboseală și preo-
cupări. Așa cum suntem, ne punem îna-
intea Domnului, în comuniune cu toți 
frații și surorile noastre, renăscuți din 
sămânța incoruptibilă a cuvântului viu 
(cfr. 1Pt 1,23). Să invocăm harul Duhului 
Sfânt și mijlocirea Mariei, care este 
„fericită” pentru că a crezut pe deplin 
Cuvântului (cfr. Lc 1,41-45), ca și noi să 
putem, prin harul Duhului, să primim 
cu credință Cuvântul, să-i dăm trup în 
viața noastră și să-l vestim cu bucurie 
drept Cuvânt al mântuirii.

Să ne rugăm
Vino, Duhule sfânt, comuniune vie a 

Tatălui și a Fiului. Vino, Duh creator, 
care ai vorbit prin profeți și ai zămislit 
în Fecioară Cuvântul. Vino tu, care la 
botez te-ai coborât asupra lui Isus și l-ai 
consacrat pentru a vesti săracilor Vestea 
cea bună, pentru a-i elibera pe cei opri-
mați și a aduce tuturor bucurie și mân-
tuire. Vino în noi, ca un balsam peste 

rănile noastre, vino dulce mângâietor, 
dăruiește-ne o inimă nouă, capabilă de 
înțelegere și afecțiune. Dă-mi harul de a 
ști să ne ascultăm cu umilință unii pe 
alții, de a ști să iertăm și să ne deschidem 
spre a primi noutatea ta în istoria pe care 
o trăim. Învață-ne să recunoaștem pre-
zența ta în ceea ce se petrece. Învață-ne 
să-l recunoaștem pe Cuvântul întrupat 
în orice frate și soră, mai ales în cei mici, 
în săraci, în cei apăsați de suferință și 
disprețuiți. Te lăudăm și îți mulțumim 
pentru că ne-ai adunat astăzi să ascultăm 
Cuvântul tău. Amin.
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PROCLAMAREA CUVÂNTULUI

Din Evanghelia după sfântul Luca 
(Lc 1,1-4; 4,14-21)

Deoarece mulţi au încercat să alcă-
tuiască o istorisire a faptelor care s-au 
împlinit printre noi, aşa cum ni le-au 
transmis cei care de la început au fost 
martori oculari şi au devenit slujitori ai 
cuvântului, după ce am cercetat toate 
de la început cu grijă, m-am gândit să ţi 
le scriu şi eu în mod sistematic, preabu-
nule Teofíl, ca să te convingi de temei-
nicia învăţăturilor pe care le-ai primit.

Isus s-a întors în Galilea cu puterea 
Duhului şi faima lui s-a răspândit în 

toate împrejurimile. Iar el învăţa în sina-
gogile lor şi era glorificat de toţi. A 
venit la Nazarét, unde fusese crescut, 
şi a intrat în sinagogă după obiceiul 
lui, în zi de sâmbătă, şi s-a ridicat ca să 
citească. I s-a dat Cartea profetului 
Isaia şi deschizând cartea, a găsit locul 
în care era scris:

Duhul Domnului este asupra mea: 
pentru aceasta m-a uns, să duc săra-
cilor vestea cea bună; m-a trimis să pro-
clam celor captivi eliberarea şi celor 
orbi, recăpătarea vederii, să redau liber-
tatea celor asupriţi; să vestesc un an 
de bunăvoinţă al Domnului.



Apoi, închizând cartea şi dând-o 
înapoi slujitorului, s-a aşezat. Ochii 
tuturor din sinagogă erau aţintiţi spre 
el. A început apoi să le vorbească: 
„Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta 
pe care aţi ascultat-o cu urechile 
voastre!”

LECTURA RUGĂTOARE (LECTIO)

Să căutăm înainte de toate să ne 
„transpunem” în scena descrisă de evan-
ghelist, ajutându-ne de imaginație (așa- 
numita compositio loci). Să nu ne fie 
teamă de a folosi imaginația; sfântul 
Ignațiu de Loyola ne invită să o punem 
în valoare pentru a ne implica pe deplin. 
Cine a fost în pelerinaj la Nazaret poate 
folosi propriile amintiri, dar cu toții 
putem să închidem pentru un moment 
ochii și să ne imaginăm prezenți în sina-
goga din Nazaret, pe care Isus a frecven-
tat-o încă din copilărie, unde s-a format 
și a crescut în ascultarea Scripturilor.

Nu este o zi oarecare: este ziua de 
sărbătoare de sâmbătă iar poporul s-a 
reunit pentru rugăciunea liturgică.

Așteptarea este mare, ce va spune 
Isus?

Să citim și să recitim textul fără grabă, 
precum o mâncare aleasă care trebuie 
gustată și asimilată, precum apa de izvor 
care astâmpără setea inimii.

MEDITAȚIA (MEDITATIO)

Să intrăm în dialog de rugăciune cu 
Cuvântul pe care l-am ascultat, așa cum 
făcea Maria din Nazaret, care păstra 
cuvintele referitoare la Isus „medi-
tându-le în inima ei” (cf. Lc 2,19.51). Ne 
lăsăm interpelați de Cuvânt: ce îmi 
spune astăzi vieții mele, familiei noastre, 
comunității noastre? Să căutăm să exa-
minăm cât mai îndeaproape această 
întrebare, oprindu-ne asupra câtorva 
situații care apar din textul și din con-
textul lui Luca.

Contextul: 
condus de Duhul

Contextul lui Lc 3,21‒4,15 ne permite 
să surprindem o legătură puternică 
între botez, coborârea Duhului Sfânt și 
misiunea lui Isus, fiul iubit care se lasă 
condus pe deplin de către Duhul care îl 
conduce mai întâi în deșert (Lc 4,1) 
pentru ca mai apoi să îl determine să se 
reîntoarcă în Galilea, după ce depășise 
victorios ispitele: «Isus se reîntoarse în 
Galilea cu puterea Duhului» (Lc 4,14). 
Întreaga activitate a lui Isus se desfă-
șoară într-o deplină ascultare față de 
Duh, și în aceeași perspectivă va consi-
dera Luca desfășurarea misiunii Bise-
ricii care a fost botezată în Duhul Rusali-
ilor. Într-adevăr, nu doar Petru și apostolii 
decid ce trebuie făcut, ci „Duhul Sfânt 
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și noi” (Fap 15,28); nu doar Paul și înso-
țitorii săi decid calea evanghelizării, ci 
„Duhul lui Isus” care se manifestă în situ-
ații uneori defavorabile (cf. Fap 16,7). 
Urmându-l pe Isus „plin de Duhul Sfânt” 
(Lc 4,1), cei botezați sunt chemați „să 
meargă în Duh” (Gal 5,16), lăsându-se 
conduși în toate de Duh. Așadar putem 
să ne întrebăm: cum trăim legătura 
noastră cu Duhul Sfânt pe care l-am 
primit la botez și la mir? Alegerile și 
programările noastre sunt precedate de 
rugăciune și de discernământul Duhului? 
Papa Francisc ne îndeamnă să fim evan-
ghelizatori cu Duhul, „care se deschid 
fără teamă la acțiunea Duhului Sfânt” 
(Evangelii Gaudium, 259).

În inima liturgiei
Suntem în inima liturgiei din dimi-

neața de sâmbătă. Atunci când Isus în 
sinagoga din Nazaret se ridică pentru a 
citi cuvântul profetic, se presupune că 
au fost deja citite părțile corespunză-
toare din Torah și rugăciunile care alcă-
tuiau prima parte a ritualului. În sulul 
profetului Isaia Isus găsește fragmentul 
de temelie al misiunii sale. Evanghe-
listul Luca ne surprinde, deoarece textul 
citat nu se regăsește exact așa în Biblie, 
nu este un citat literal, ci o alcătuire de 
fragmente diferite cu omisiuni semni-
ficative.

Citatul din Is 61,1-2 include o expresie 
din Is 58,6 care întărește tema eliberă-
rii și omite în schimb a doua parte din 
Is 61,2 care prevestește „ziua de răzbu-
nare a Dumnezeului nostru”. Se oprește 
în mod voit la prima parte a versetului 
care proclamă „anul de îndurare al 
Domnului”. Este jubileul, timp de har și 
milostivire, timp de bucurie și fraterni-
tate, anul sabatic care prevede iertarea 
datoriilor și odihna pământului, care va 
fi dat din nou în folosință celor săraci 
(cf. Lev 25,10). Cine știe de câte ori cre-
dincioșii evrei nu au ascultat și nu s-au 
rugat cu aceste cuvinte profetice care 
vestesc harul, îndurarea, dreptatea, fra-
ternitatea. De observat că textul profetic 
vorbește în stil direct, nu la a treia, ci la 
prima persoană: „Duhul Domnului este 
asupra mea; pentru aceasta m-a consa-
crat cu ungerea și m-a trimis...”. Dar 
despre cine vorbește profetul, „despre 
sine însuși sau despre altcineva?”

„Astăzi” al lui Isus
Sunt momente de tăcere. Cei pre-

zenți stau cu sufletul la gură. Isus înfă-
șoară la loc sulul (el l-a deschis și tot el 
îl înfășoară la loc), îl încredințează slu-
jitorului și se așează (lectura se face în 
picioare, predica de pe scaun). Ochii 
tuturor sunt ațintiți asupra lui. Oare ce 
va spune în predică? Dar Isus nu face o 
predică, nu comentează textul, declarând 



în schimb împlinirea acestuia: „Astăzi 
s-a împlinit această Scriptură pe care ați 
ascultat-o” (Lc 4,21). Isus însuși este 
împlinirea Scripturii, el este cel consa-
crat cu ungerea Duhului, trimis să ducă 
săracilor vestea cea bună. El însuși este 
„anul jubiliar” care iartă datoriile, elibe-
rează prizonieri, face pe săraci să tresalte 

de bucurie și permite mamei-pământ să 
respire, un pământ care și el are nevoie 
de odihnă și eliberare.

În sinagoga din Nazaret răsună 
cuvântul împlinirii: astăzi „s-a împlinit” 
(peplérōtai) această Scriptură. Același verb 
apare și în Evanghelia după sfântul Marcu, 
inaugurând predicarea lui Isus: „timpul 
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s-a împlinit” (peplérōtai, Mc 1,15). Timpul 
promisiunii se deschide către „astăzi” 
al lui Isus, un „astăzi” care traversează 
întreaga evanghelie a lui Luca, de la 
Betleem la cruce: „Astăzi, în cetatea lui 
David, vi s-a născut Mântuitorul”, le 
spune îngerul păstorilor (2,11); „Astăzi 
a venit mântuirea pentru această casă”, 
spune Isus lui Zaheu (19,9); „Astăzi 
vei fi cu mine în paradis”, răspunde 
Isus tâlharului răstignit alături de el 
(23,43).

Trebuie observată trecerea de la 
„ochi” la „urechi”. Credincioșii prezenți 
în sinagogă voiau să vadă („ochii tutu-
ror erau ațintiți asupra lui”), dar Isus îi 

conduce spre primatul biblic al ascul-
tării: „Astăzi s-a împlinit această 

scriptură pe care voi ați ascultat-o 
(literalmente: „în urechile voas-

tre”). Se trece de la vedere la 
ascultare. Și noi suntem pro-

vocați astăzi să trecem de la 
curiozitatea de a vedea la 

credința care se naște din 
ascultarea cuvântului 

(cf. Rom 10,17). Să 
activăm așadar „feri-
cirea ascultării”! 

Numai cine ascultă Cuvântul cu 
credință, cu toată inima și cu toată 
viața, va putea fi un martor și un ves-
titor credibil.

Cuvânt de bucurie 
și de eliberare

De-a lungul celor ce urmează în text 
observăm că reacția credincioșilor din 
sinagoga din Nazaret, după ce au ascultat 
cuvintele lui Isus este de mirare: „Toți 
dădeau mărturie și erau mirați de 
cuvintele de har care ieșeau din gura 
lui” (Lc 4,22a). Evanghelia este o veste 
frumoasă, este bucuria contagioasă care 
izvorăște din inima lui Cristos, este 
consolare și eliberare profundă care se 
naște din a iubi și a se lăsa iubiți, din a 
dărui și a ierta, din grija față de ceilalți, 
mai ales de persoanele mai fragile și 
nevoiașe, cu un profund respect și ati-
tudine de primire față de diversitate, cu 
responsabilitate și afecțiune.

„Jubileul” pe care Isus a venit să-l 
inaugureze nu îi lasă liniștiți pe cei care 
vor să-l urmeze, bărbați și femei. Este 
un jubileu care trezește inima și mintea, 
care deschide ochii în fața nedreptății, a 
sărăciei, a situațiilor dureroase și impo-
sibil de purtat a atâtor frați și surori, în 
fața rănilor care continuă să fie provo-
cate mamei-pământ. Nu este o bucurie 
superficială și nu poate fi o bucurie ego-
istă, care se închide în cercuri restrânse, 
rezervate unui număr mic de privile-
giați. Bucuria Evangheliei se împletește 
cu lacrimile săracilor și ale suferinzilor, 
nu tolerează violențele și asupririle, 
contestă ipocrizia și orice formă de 



oprimare, inclusiv religioasă: „Vai vouă 
care încărcați oamenii cu greutăți insu-
portabile, în timp ce voi nu le atingeți 
nici măcar cu un deget” (Lc 11,46). 
Evanghelia lui Isus este în mod esențial 
o eliberare: „Cei care se lasă mântuiți de 
el sunt eliberați de păcat, de tristețe, de 
gol interior, de izolare” (EG 1). Libe-
rarea și bucuria nu sunt doar pentru 
cei chemați să fie cu toții „frați”, ci și 
pentru mama-pământ, care are dreptul 
la un timp sabatic pentru a se odihni și 
regenera, un an de har în care cei dator-
nici pot să respire, pentru că datoriile 
lor au fost iertate, iar cei săraci pot să se 
bucure, pentru că li s-a dat și lor o pro-
prietate de pământ, așa cum este drept 
să fie.

Cuvânt care luminează 
și vindecă

Mesagerilor trimiși de Ioan Boteză-
torul care, aflat în închisoare e încercat 
de dubii cu privire la identitatea mesia-
nică a lui Isus, li se răspunde făcând să 
vorbească semnele Evangheliei care 
atestă împlinirea cuvintelor profetului: 
„Mergeți și spuneți lui Ioan ceea ce ați 
văzut și auzit: orbii își dobândesc 
vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt vin-
decați, surzii aud, morții învie, celor săraci 
li se anunță vestea cea bună” (Lc 7,22; cf. 
Is 26,19; 35,5-6; 42,7; 61,1). Lumină pentru 
orbi, un drum drept și nu anevoios, 

deoarece Domnul reînnoiește puterile, 
„face picioarele mele precum cele ale cer-
bului și pe înălțimi mă face să umblu”, 
spune profetul (Hab 3, 19). 

Imaginea luminii este asociată în 
mod frecvent cu Cuvântul în Biblie: 
„Cuvântul tău este lumină pentru pașii 
mei, lumină pe cărarea mea” (Ps 118,105). 
Cristos însuși este Cuvântul care lumi-
nează, este „lumina adevărată, care lumi-
nează pe tot omul” (In 1,9). Cine ascultă 
Cuvântul său este smuls din întuneric 
și introdus în împărăția luminii. Odată 
cu predicarea lui Isus, în Galileea păgâ-
nilor a răsărit lumina: „Poporul care 
locuia în întuneric a văzut o lumină 
mare, celor care locuiau în întuneric și 
în umbra morții a răsărit o lumină” 
(Mt 4,16). Oare nu este necunoașterea 
lui Dumnezeu și a iubirii sale întune-
ricul cel mai profund? Cei renăscuți în 
Cristos au trecut de la întuneric la lumina 
strălucitoare a Aceluia care i-a chemat 
pentru o misiune specifică: să vestească 
evanghelia, să proclame lucrările minu-
nate ale Domnului (cfr. 1Pt 2,9). 

Cât de vie este în noi conștiința de a 
fi purtători ai unei lumini care nu vine 
de la noi, dar de la Cuvântul care ne-a 
renăscut la o iubire frățească fără ipo-
crizie? (cfr. 1Pt 1,22-25). Trăim Evan-
ghelia fraternității?
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Cuvânt care încurajează 
și consolează

Expresiile „a duce vestea cea bună”, 
„a evangheliza” apar în Biblie pentru 
prima dată în cadrul exodului din 
Babilon, în strânsă legătură cu tema con-
solării. Așa spune Domnul: „Mângâiați, 
mângâiați-l pe poporul meu!”, spune 
Dumnezeul vostru. Vorbiți la inimă Ieru-
salimului și spuneți-i că suferința lui s-a 
terminat, că nelegiuirea sa a fost răs-
cumpărată... Suie-te pe un munte înalt, 
mesageră a Sionului; ridică-ți cu putere 
glasul, mesageră a Ierusalimului; ridică-l, 
nu te teme!” (Is 40, 1-2. 9). Fiecare dintre 
noi este chemat să fie mesagerul/mesa-
gera unor vești bune. Putem să facem 
aceasta folosind mijloacele sociale de 
comunicare, cu un mesaj de bucurie și 
speranță, ba mai mult, o putem face fiind 
noi înșiși mesaj care „vorbește inimii”, 
care încurajează și mângâie. Așa spune 
profetul: „Domnul m-a trimis să duc 
vestea cea bună celor sărmani, să îngri-
jesc rănile inimilor frânte” (Is 61,1). Lumea 
este plină astăzi de bărbați și femei, copii, 
tineri și bătrâni care suferă în interior, 
care au sufletele zdrobite și inimile 
frânte. Există aceia care nu au văzut nici-
odată pacea de când sunt născuți, ci 
doar războiul, foametea, mizeria. Pan-
demia a mărit suferințele și teama, frica 
și singurătatea. Suntem trimiși să mân-
gâiem și să încurajăm, să îngrijim cu 

delicatețe rănile inimii, ungându-le cu 
balsamul spiritual. Apostolul Paul ne 
invită să ne consolăm reciproc, cu ace-
eași mângâiere cu care suntem și noi 
mângâiați de Dumnezeu, „Tatăl milos-
tivirii și Dumnezeul oricărei mângâ-
ieri” (cf. 2Cor 1,3-5). Dacă primim con-
solarea care vine de la Dumnezeu prin 
Cuvântul său, putem la rândul nostru 
să consolăm cu cuvintele și sentimentele 
lui Dumnezeu care are grijă de orice 
creatură a sa. Papa Francisc ne spune că 
„a ne îngriji este o regulă de aur a ființei 
noastre umane și aduce cu sine sănătate 
și speranță (cfr. LS 70) [...] Această grijă 
trebuie să o îndreptăm și către casa 
noastră comună: pământul și orice cre-
atură. Toate formele de viață sunt inter-
conectate și sănătatea noastră depinde de 
cea a ecosistemelor pe care Dumnezeu 
le-a creat și pe care ni le-a încredințat să 
ne îngrijim de ele” (Audiența generală, 
miercuri, 16 septembrie 2020).

RUGĂCIUNEA 
(ORATIO ȘI CONTEMPLATIO)

După ce am ascultat și meditat frag-
mentul evanghelic, să dăm spațiu rugă-
ciunii și contemplării. Nu este vorba de 
a spune vreo rugăciune, ci mai curând de 
„a ne ruga” Cuvântul ascultat și meditat, 
ca el să se realizeze în viața noastră.



• Îi cerem Tatălui să ne facă să simțim 
bucuria de a fi fiii și fiicele sale. Îi 
mulțumim că ne-a dăruit „ungerea” 
Duhului, prin care suntem și noi 
„christi”, suntem „cristificați”. 

• Îi mulțumim Duhului Sfânt care locu-
iește și strigă în noi „Abba, Tată!” 
(cf. Rom 8,15).

• Îi cerem lui Isus să ne dea sentimen-
tele sale, pasiunea sa pentru evanghe-
lie și pentru poporul lui Dumnezeu, 
mai ales pentru cei din urmă, pentru 
cei săraci, pentru cei mici și pentru 
oile obosite și rătăcite.

Lăsăm ca Cuvântul să ajungă în pro-
funzimea inimii noastre și să o înflăcăreze. 
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Împreună cu sfântul Bernard de Clair-
vaux, mare maestru al vieții spirituale, 
venerat ca sfânt și de către Bisericile 
anglicană și luterană, cerem ca Duhul 
să se facă trup în viața noastră: „Să nu 
fie un cuvânt care trece repede de îndată 
ce a fost spus, ci un cuvânt conceput 
pentru a locui, îmbrăcat în carne și nu 
în vânt trecător! El să nu fie un cuvânt 

scris și mut, ci întrupat și viu; nu un 
cuvânt imprimat cu caractere precise 
pe un pergament mort, ci imprimat în 
formă umană în trupul meu curat; 
trasat nu de un condei, ci de lucrarea 
Duhului Sfânt!”

DISCERNĂMÂNT ȘI ACȚIUNE 
(DELIBERATIO ȘI ACTIO)

Dinamica Cuvântului nu se oprește 
pe muntele Tabor! Cu alte cuvinte, con-
templația, deși este partea culminantă 
din lectio divina, are nevoie de a se între-
pătrunde cu istoria, de a deveni „actio”, 
acțiune care transformă. Contemplativi 
în acțiune! De pe muntele contemplării/
transfigurării coborâm cu Isus pentru 
„a ne îngriji” de frații și surorile noastre, 
de mama-pământ și de orice creatură, 
vestind Evanghelia prin viața noastră. 
În această perspectivă, ce alegere con-
cretă, ce decizie îmi cere Cuvântul să iau? 
Ce anume îmi cere Cuvântul „astăzi” 
pentru ca bucuria Evangheliei să poată 
locui în mine și să se transmită în lume?



Vocea Părinților Bisericii

În ediția de față îi dăm cuvântul sfân-
tului Augustin din Hippona, născut la 
Tagaste la 13 noiembrie 354 și mort la 
Hipona la 28 august 430. Este conside-
rat „doctorul harului” și apărătorul cre-
dinței în fața ereziilor maniheilor, a dona-
tiștilor și a pelagienilor. În cele ce 
urmează, redăm comentariul său la 
câteva versete ale psalmului 18, care 
vor fi programate în Liturgia Cuvântului 
din Duminica a treia din Timpul de 
peste an, ciclul C.

COMENTARIUL SF. AUGUSTIN

Manifestarea lui Cristos 
(Ps 18,8.9.10.15)

Legea Domnului este desăvârşită, 
înviorează sufletul. El însuși este Legea 
Domnului, pentru că a venit să împli-
nească Legea, nu să o desființeze; este 
o Lege imaculată, pentru că nu a comis 
vreun păcat și nici nu a fost găsită 
vreo înșelăciune pe buzele sale și nu 
zdrobește sufletele sub jugul sclaviei, 
ci le convertește în libertate la imi-
tarea de sine însăși. 

Mărturia Domnului este adevărată, 
îl face înțelept pe cel neştiutor. Mărturia 
Domnului este adevărată, pentru că 
nimeni nu l-a cunoscut pe Tatăl decât 
Fiul și cel căruia Fiul a voit să-i des-
copere; aceste lucruri sunt ascunse 

celor înțelepți și descoperite celor 
mici, căci Dumnezeu se împotrivește 
celor mândri și dăruiește harul său 
celor umili.

Orânduirile Domnului sunt drepte, 
înveselesc inima. Toate orânduirile 
Domnului sunt drepte în el, care nu 
a învățat nimic ce să nu fi făcut mai 
întâi el însuși, așa încât cei care îl vor 
imita să se poată bucura în inima lor 
de acele lucruri pe care în mod liber 
le fac din iubire și nu în mod servil, 
din teamă. 

Poruncile Domnului sunt strălucitoare, 
luminează ochii: este clară porunca 
Domnului care, fără vălul respectă-
rilor legale, luminează chipul omului 
interior.

Teama de Domnul este curată, rămâne 
pentru totdeauna: teama de Domnul, 
nu cea care se află sub legea pedepsei 
și cu frica de a-i fi luate bunurile vre-
melnice, de dragul cărora se frământă 
atâtea suflete; ci teama curată, cea a 
Bisericii, care cu cât mai arzător își 
iubește mirele, cu atât mai mult se 
teme de a-l ofensa; drept urmare, 
iubirea perfectă nu alungă această 
frică, care rămâne în schimb pe veci.

Judecățile Domnului sunt adevărate, 
toate sunt drepte: judecățile aceluia 
care nu judecă pe nimeni, dar care a 
dat Fiului orice putere de a judeca, 
sunt fără îndoială drepte pe vecie. 
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Dumnezeu nu a înșelat pe nimeni, 
nici prin amenințare, nici prin pro-
misiune, și nimeni nu poate să le ia 
celor răi pedeapsa sau celor buni răs-
plata pe care el o dă. 

Ele sunt mai de dorit decât aurul şi 
decât mult aur curat: deși aurul înșuși 
și pietrele sunt foarte prețioase și de 
dorit, totuși judecățile lui Dumnezeu 
sunt mai de dorit decât fastul acestui 
veac, de dragul căruia judecățile lui 
Dumnezeu nu mai sunt dorite, ci 
temute sau disprețuite sau necrezute. 
Iar dacă cineva este el însuși aur sau 
piatră prețioasă, încât să nu fie con-
sumat de foc, ci primit în comoara lui 
Dumnezeu, ei bine acesta dorește 
mai mult decât pe sine însuși judecă-
țile lui Dumnezeu, a cărui voință o 
pune înaintea voinței proprii. 

Mai dulci decât mierea şi decât fagu-
rele proaspăt: de-ar fi cineva deja miere, 
încât, dezlegat de legăturile acestei 
vieți, să aștepte ziua în care să poată 
ajunge la ospățul lui Dumnezeu; și 
de-ar fi cineva fagure, adică învăluit 
de această viață precum de ceară, 
fără să fie amestecat cu ea, ci doar 
umplând-o, și de-ar avea nevoie de o 
anumită presiune a mâinii lui Dum-
nezeu, care nu oprimă, ci eliberează, 
pentru a putea trece purificați de la 
viața vremelnică la cea veșnică; ei 
bine, pentru acesta sunt mai dulci 

judecățile lui Dumnezeu decât el 
însuși, pentru că sunt mai dulci decât 
mierea și decât fagurele. 

Plăcute să-ți fie cuvintele gurii mele 
şi gândurile inimii mele să ajungă îna-
intea ta: meditația inimii mele nu are 
ca scop să placă oamenilor, pentru că 
mândria a fost deja redusă la tăcere; 
ea este mereu înaintea ta, pentru că 
tu vezi conștiința curată. 

Doamne, stânca mea şi răscumpără-
torul meu: Doamne, tu mă ajuți pe 
mine care tind spre tine; pentru că tu 
m-ai răscumpărat, ca să tind spre tine; 
nimeni să nu atribuie propriei sale 
înțelepciuni propria convertire, sau 
să atribuie propriilor forțe că a ajuns 
înaintea feței tale, dacă nu vrea să fie 
respins încă și mai mult de tine, care 
te opui celor mândri; acesta nu s-a 
purificat de marele păcat, și nici nu 
găsește plăcere înaintea ta, care ne 
răscumperi ca să ne convertim, care 
ne ajuți, ca să ajungem la tine.

Comentariu la Psalmul 18. 
Expunerea I.





Cuvântul lui 
Dumnezeu în 
familie

„Într-adevăr, prin vestirea Cuvântului 
lui Dumnezeu, Biserica revelează fami-
liei creștine identitatea sa adevărată, 
ceea ce ea este și trebuie să fie potrivit 
planului Domnului”.

(Verbum Domini 85)



A primi Cuvântul lui Dumnezeu în familie

În timpul Duminicii Cuvântului lui Dum-
nezeu, întreaga familie se întâlnește în 
jurul mesei principale a propriei case, 
pe care este așezat crucifixul, o icoană a 
Mariei, o lumânare și Biblia. Unul dintre 
membrii familiei aprinde lumânarea și 
spune:
Lumina lui Cristos.

Cu toții răspund:
Mulțumim lui Dumnezeu.

Apoi o altă persoană introduce rugă-
ciunea la Duhul Sfânt cu aceste cuvinte:

Ne întâlnim împreună în jurul Cuvân-
tului lui Dumnezeu pentru a asculta 
vocea Domnului în viața noastră și 
pentru a lumina cu lumina sa faptele 
noastre. Să ne deschidem inimile la pre-
zența lui Dumnezeu și să invocăm darul 
Duhului Sfânt, ca să ne dea harul să 
înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu și 
să-l punem în practică.

Apoi se recită următoarea rugăciune a 
sfântului Paul VI (se poate împărți la 
mai multe persoane și recita pe părți):

Vino, Duhule Sfânt, 
și dăruiește-mi o inimă curată,
gata de a-l iubi pe Domnul Cristos
cu plinătatea, profunzimea și bucuria 
pe care doar tu știi să le oferi.

Dă-mi o inimă curată 
precum aceea a unui copil,
care nu cunoaște răul,
decât pentru a-l combate 
și a fugi de el.

Vino, Duhule Sfânt,
și dăruiește-mi o inimă mare,
deschisă la inspirația Cuvântului tău
și închisă față de orice ambiție 
meschină.
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Dăruiește-mi o inimă mare și puternică, 
capabilă de a iubi pe toți,
hotărâtă să suporte pentru ei
orice încercare, plictiseală și oboseală, 
orice deziluzie și ofensă.

Dăruiește-mi o inimă mare,
puternică și constantă până la sacrificiu,
fericită doar de a bate împreună cu 
inima lui Cristos
și de a împlini cu umilință, cu 
fidelitate și în mod curajos
voința lui Dumnezeu.

Cu toții răspund:
Amin.

Un membru al familiei ia Biblia, o des-
chide și începe să citească fragmentul 
din Lc 19,1-10 care relatează întâlnirea 
lui Isus cu Zaheu.

SĂ ASCULTĂM CUVÂNTUL 
DOMNULUI DIN EVANGHELIA 
DUPĂ SFÂNTUL LUCA

Apoi Isus a intrat şi a traversat Ieri-
honul. Şi iată, un bărbat numit Zaheu, 
care era şeful vameșilor şi era bogat, 
căuta să vadă cine este Isus, dar nu 
putea din cauza mulţimii, întrucât era 
mic de statură! Atunci a alergat înainte 
şi s-a suit într-un sicomor ca să-l vadă, 

căci Isus avea să treacă pe acolo. Când 
a ajuns în acel loc, Isus, ridicându-şi 
ochii, i-a spus: „Zaheu, coboară în grabă 
pentru că astăzi trebuie să rămân în 
casa ta!”. El a coborât în grabă şi l-a 
primit cu bucurie. Toţi cei care au văzut 
murmurau, spunând: „A intrat să fie 
găzduit la un om păcătos”. Dar Zaheu, 
stând în picioare, i-a spus Domnului: 
„Iată, Doamne, jumătate din ceea ce 
am o dau săracilor şi dacă am nedrep-
tăţit pe cineva, îi dau înapoi împătrit!” 
Atunci Isus i-a spus: „Astăzi s-a făcut 
mântuire pentru această casă, întrucât 
şi el este fiul lui Abraham. Pentru că 
Fiul Omului a venit să caute şi să mân-
tuiască ceea ce era pierdut”.

Toți membrii familiei fac un gest de vene-
rație față de cartea Sfintei Scripturi. 
Urmează un moment de tăcere, de medi-
tație asupra textului ascultat și de rugă-
ciune personală. 
Apoi cei prezenți pot să împărtășească 
propriile reflecții despre Cuvântul lui 
Dumnezeu ascultat. Pentru a ușura împăr-
tășirea, sunt propuse aceste întrebări:

• Care parte din acest fragment evan-
ghelic m-a impresionat mai mult și de 
ce?

• Cu care persoană din fragmentul biblic 
mă identific?

• Ce comportament sau care situație 
mi-a atras atenția?



• Ce emoții am avut în timpul citirii 
Evangheliei? Ce fel de emoții au fost 
și când anume?

• Cum se leagă acest fragment evan-
ghelic de viața mea?

• Simt o inspirație spre ceva anume 
după ascultarea acestor cuvinte?

 
Dacă se preferă omiterea momentului 
de împărtășire, se poate citi următorul 
comentariu:

Evanghelia de astăzi (cf. Lc 19,1-10) 
ne cere să-l urmăm pe Isus care, pe 
drumul său spre Ierusalim, se oprește 
la Ierihon. Multă mulțime era prezentă 
pentru a-l primi, printre care un om 
cu numele de Zaheu, șeful „vame-
șilor”, adică al acelor evrei care se 
ocupau cu strângerea taxelor pentru 
Imperiul Roman. Era un om bogat, 
dar nu pentru că avea un câștig onest, 
ci pentru că cerea „mită”, și asta făcea 
să fie disprețuit și mai mult. Zaheu 
„căuta să vadă cine era Isus” (v. 3); 
nu voia să-l întâlnească, ci era curios: 
voia să-l vadă pe acel personaj despre 
care auzise spunându-se lucruri extra-
ordinare. Era curios. Fiind mic de sta-
tură, „pentru a reuși să-l vadă” (v. 4) 
se urcă pe un copac. Când Isus ajunge 
în apropiere, ridică privirea și îl vede 
(cf. v. 5). 

Este un fapt important: prima pri-
vire nu aparține lui Zaheu, ci lui Isus 
care, dintre atâtea chipuri care-l încon-
jurau – mulțimea –, îl caută tocmai pe 
acela. Privirea milostivă a Domnului 
ajunge la noi mai înainte ca noi înșine 
să ne dăm seama că avem nevoie de 
ea pentru a fi mântuiți. Odată cu 
această privire a Maestrului dumne-
zeiesc începe miracolul convertirii 
păcătosului. Isus îl cheamă și îi spune 
pe nume: „Zaheu, coboară imediat, 
pentru că astăzi trebuie să mă opresc 
în casa ta” (v. 5). Nu îi face reproșuri, 
nu-i ține o „predică”; îi spune că tre-
buie să meargă la el: „trebuie”, pentru 
că este voința Tatălui. În ciuda repro-
șurilor mulțimii, Isus alege să se 
oprească tocmai în casa acelui vameș 
păcătos.

Și noi am fi rămas scandalizați de 
acest comportament al lui Isus. Dis-
prețul și refuzul față de păcătos nu 
fac altceva decât să-l izoleze și să-l 
întărească în răul pe care îl face împo-
triva lui însuși și a comunității. Dum-
nezeu condamnă păcatul, căutând în 
schimb să-l salveze pe păcătos, mer-
gând să-l caute pentru a-l readuce pe 
calea cea dreaptă. Cine nu a făcut nici-
odată experiența de a se simți căutat 
de milostivirea lui Dumnezeu, cu greu 
va surprinde măreția extraordinară a 
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gesturilor și cuvintelor prin care Isus 
se apropie de Zaheu. 

Primirea și atenția lui Isus față de 
el îl conduc pe acest om la o schim-
bare clară de mentalitate: într-o clipă, 
el își dă seama cât de meschină este o 
viață stăpânită în întregime de bani, 
cu prețul de a fura de la alții și de a 
primi disprețul lor. A-l avea pe 
Domnul acolo, în casa lui, îl face să 
vadă totul cu alți ochi, cu un strop din 
tandrețea cu care Isus s-a uitat la el. 
Schimbă chiar și modul său de a vedea 
și de a folosi banii: gestul de acumu-
lare este înlocuit de gestul dăruirii. 
Într-adevăr, decide să dea jumătate 
din ceea ce avea celor săraci și să dea 
înapoi împătrit celor de la care a furat 
(cf. v. 8). Zaheu descoperă la Isus că 
este posibil să iubești în mod gratuit: 
până acum era avar, acum devine 
generos; avea gustul acumulării, 
acum se bucură când împarte cu alții. 
Întâlnind Iubirea, descoperind că este 
iubit în ciuda păcatelor sale, el devine 
capabil să-i iubească pe alții, făcând 
din bani un semn de solidaritate și de 
comuniune.

Fecioara Maria să ne obțină harul 
de a simți întotdeauna asupra noastră 
privirea milostivă a lui Isus, ca să 
mergem cu milostivire în întâmpi-
narea celor care au greșit, pentru ca și 
ei să-l poată primi pe Isus, care „a venit 

să caute și să mântuiască ceea ce era 
pierdut” (v. 10).

Papa Francisc, Îngerul Domnului, 
3 noiembrie 2019

După acest comentariu cu toții recită 
împreună rugăciunea lui Isus.
Tatăl nostru...

La finalul rugăciunii, persoana care a 
aprins lumânarea ia Biblia în mână și face 
semnul crucii, binecuvântând cu Sfânta 
Scriptură întreaga familie.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să coboare 
asupra noastră și să rămână pururea cu 
noi.

Toți răspund:
Amin.

Lumânarea este stinsă și se spune:
Rămâi cu noi, Doamne, acum și în toate 
zilele vieții noastre.

Toți răspund:
Amin.



Lectio divina asupra Evangheliei
din Duminica a treia a Timpului de peste an

PREGĂTIREA ÎN VEDEREA 
ASCULTĂRII

Au trecut doi ani de când totul s-a 
schimbat din cauza amenințării pande-
miei, ani în care am trăit multe tensiuni 
din cauza tragicei situații globale. Răs-
pândirea rapidă a coronavirusului 
(Covid-19) a schimbat totul. Acest flagel 
a schimbat în mod radical modul nostru 
de a trăi zilnic, din cauza tuturor măsu-
rilor de prevenire impuse de autorități-
le sanitare și guvernamentale. Trebuie 
să menținem protocoalele de siguranță 
pentru a ne proteja reciproc: a păstra 
distanța corectă, a folosi masca chirur-
gicală, a ne spăla mereu mâinile cu apă 
și săpun, a evita aglomerările de per-
soane. „Rămâi acasă” a fost una dintre 
propozițiile cele mai repetate – și pe 
bună dreptate!

Slavă Domnului, avem deja vaccinul, 
care este oferit unei părți însemnate a 
populației mondiale. Cu toate acestea, 
așa cum știm, noi focare și noi variante 
ale virusului au apărut în ciuda măsu-
rilor adoptate. Aceasta a creat o situație 
de mare nesiguranță pentru toți. Nu 
putem să ne strângem mâna, să ne îmbră-
țișăm sau o să ne sărutăm, în special dacă 
ne gândim că cine ne este aproape poate 
fi un purtător asimptomatic al viru-
sului, cu riscul de a fi infectat și de a con-
tamina pe alții. Trebuie să recâștigăm 

încrederea pierdută din cauza acestei 
boli.

În fața acestei situații, ne întrebăm: 
cum putem continua să lucrăm la constru-
irea Împărăției lui Dumnezeu, în ciuda 
consecințelor negative pe care pandemia 
Covid 19 le-a lăsat în viața şi în inima atâtor 
persoane: tristețe, sărăcie, marginalizare şi 
neîncredere?
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Ca Biserică avem datoria de a încu-
raja toate persoanele: copii, adolescenți, 
tineri, adulți, bătrâni, migranți, bolnavi, 
frați și surori aflați în extremă sărăcie, 
pe cei închiși pe drept sau pe nedrept, 
pe cei fără muncă. Noi toți care suntem 
pelerini în această lume trebuie să căutăm 
să restabilim relații frățești, de solidari-
tate și respect cu toți ceilalți, cu creația 

și cu Dumnezeu, mereu luminați de 
Cuvântul său, care produce bucurie și 
acțiune concretă în acela care îl ascultă.

În acest context de incertitudine și 
neîncredere, este important să conti-
nuam să cultivăm aceste forme de legă-
tură, încurajându-ne, așa cum am făcut 
până acum, cu Sfânta Scriptură.



LECTIO 
(CE ANUME SPUNE TEXTUL?)

Textul pe care vrem să-l medităm în 
această Duminică a Cuvântului lui 
Dumnezeu este luat din Evanghelia după 
sfântul Luca (1,1-4; 4,14-21). 

Să-l ascultăm cu atenție și să-l interi-
orizăm. Luăm Biblia în mâinile noastre 
și citim fără grabă:

Deoarece mulţi au încercat să alcă-
tuiască o istorisire a faptelor care s-au 
împlinit printre noi, aşa cum ni le-au 
transmis cei care de la început au fost 
martori oculari şi au devenit slujitori ai 
Cuvântului, după ce am cercetat toate 
de la început cu grijă, m-am gândit să 
ţi le scriu şi eu în mod sistematic, 
preabunule Teofil, ca să te convingi 
de temeinicia învăţăturilor pe care 
le-ai primit.

Isus s-a întors în Galileea cu puterea 
Duhului şi faima lui s-a răspândit în 
toate împrejurimile. Iar el învăţa în sina-
gogile lor şi era glorificat de toţi. A 
venit la Nazaret, unde fusese crescut, 
şi a intrat în sinagogă după obiceiul 
lui, în zi de sâmbătă, şi s-a ridicat ca să 
citească. I s-a dat Cartea profetului 
Isaia şi deschizând cartea, a găsit locul 
în care era scris: „Duhul Domnului este 
asupra mea: pentru aceasta m-a uns, 
să duc săracilor vestea cea bună; m-a 

trimis să proclam celor captivi elibe-
rarea şi celor orbi, recăpătarea vederii, 
să redau libertatea celor asupriţi; să 
vestesc un an de bunăvoinţă al 
Domnului”.

Apoi, închizând cartea şi dând-o 
înapoi slujitorului, s-a aşezat. Ochii 
tuturor din sinagogă erau aţintiţi spre 
el. A început apoi să le vorbească: 
„Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta 
pe care aţi ascultat-o cu urechile 
voastre!”

Pentru o mai bună înțelegere 
a textului proclamat
• Fragmentul evanghelic din Dumi-

nica a treia a Timpului de peste an, 
pe care Papa Francisc a instituit-o ca 
Duminică a Cuvântului lui Dum-
nezeu, conține învățături importante 
propuse de Isus pentru noi. Rea-
mintim faptul că textul lui Luca este 
caracterizat ca Evanghelie a milosti-
virii, a compasiunii, una în care se 
revelează chipul milostiv al lui Dum-
nezeu și iubirea sa atentă pentru 
acela care este lipsit de șansă și de 
iubire. Este Vestea cea bună pentru 
poporul obosit și oprimat din toate 
timpurile.

• Din punct de vedere narativ, acest 
text se află în a doua parte a Evan-
gheliei, parte cunoscută ca „Activi-
tatea lui Isus în Galileea” în secțiunea 
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dedicată „manifestării și refuzului 
lui Isus”. În această secțiune Isus își 
arată identitatea sa prin acțiuni și 
cuvinte. Capii Israelului îl refuză. 
El însă adună în jurul său un grup 
de ucenici pe care îi va trimite să 
predice. 

• La nivel structural, textul pe care îl 
medităm se află în partea introduc-
tivă a Evangheliei lui Luca (1,1-4), și 
este urmat de genealogia lui Isus 
(3,23-38) și de ispitirile lui Isus în 
pustiu (4,1-13). După textul pe care 
l-am ales spre meditare, se află frag-
mentul în care poporul îl admiră pe 
Isus pentru cuvintele înțelepte care 
ies din gura sa. Aici sunt amintite 
proverbele: „Doctore, vindecă-te pe 
tine însuți!” și „Nimeni nu este 
profet în patria lui!”. Cei de față ar 
vrea să-l arunce jos de pe munte, dar 
el se retrage pentru a-i vindeca pe cei 
bolnavi și, printre aceștia, pe un 
posedat (4,22-37).

Notă: Sfătuim ca fiecare să aibă Biblia în 
mână pentru a vedea unde se află textul 
și pentru a-i învăța în mod pedagogic 
pe copiii sau pe tinerii din familie să 
delimiteze un text biblic.

• Este util să se aibă în vedere că Evan-
ghelia după sfântul Luca ne oferă câteva 
chei de lectură pentru a interpreta 

acest text, pentru ca „procesul misi-
onar de evanghelizare”, pe care Isus 
vrea să-l desfășoare, să fie clar tuturor 
și înțeles de toți. Este începutul acti-
vității sale, este orizontul către care 
se îndreaptă mesajul său. Ucenicii 
săi sunt deja cu el, ei vor fi martorii 
săi fideli și îl vor ajuta la vestirea 
Împărăției. El și-a descoperit deja 
originea sa mesianică prin genea-
logia sa. Totul este pregătit pentru a 
începe noul proces de evanghelizare.

• Această scenă reprezintă programul 
a ceea ce Isus este pe cale să înfăptu-
iască în slujirea sa și, în același timp, 
vestirea a ceea ce va trebui să fie 
drumul Bisericii și modul în care ea 
își va desfășura misiunea.

În contextul actual este important să 
se perceapă că semnificația pe care Isus 
o dă acestor învățături este ca și un nou 
creuzet de speranțe și dorințe arzătoare. 
Ele sunt o cateheză importantă adresată 
creștinilor din a doua generație, care 
proveneau din mediile păgâne, cate-
heză care ne arată cum vrea Domnul să 
trăim.



MEDITATIO 
(CE ANUME ÎMI SPUNE TEXTUL?)

Acest al doilea moment ne orientează 
spre a descoperi ce anume vrea să spună 
Duhul Sfânt acelora care participă la medi-
tarea Cuvântului lui Dumnezeu. Suntem 
invitați să recitim textul și să dăm un răs-
puns personal. Reamintim că, în această 
etapă, este vorba de a face ca Cuvântul 
să devină „al nostru”. Ce anume îmi 
spune textul? Ce spune vieții mele?

Elemente în vederea unei reflecții 
personale

Papa Francisc, în Scrisoarea Aposto-
lică Aperuit Illis, publicată la 30 septem-
brie 2019, la comemorarea celui de-al 
1600-lea aniversar de la moartea sfân-
tului Ieronim, stabilește ca Duminică a 
treia din Timpul de peste an să fie dedi-
cată celebrării, meditării și împărtășirii 
Cuvântului lui Dumnezeu. În plus, în 
Duminica Cuvântului lui Dumnezeu 
suntem invitați să întărim legăturile cu 
evreii și să ne rugăm pentru unitatea 
creștinilor.

În textul pe care îl considerăm, Isus 
clarifică itinerariul misiunii sale; este 
ca o introducere, ca o uvertură la pro-
gramul a ceea ce va înfăptui de-a lungul 
activității sale publice. 

El înfățișează totodată scopul misiunii 
sale, al prezenței sale în istoria noastră, 

în care intră mântuirea. Autorul acestei 
evanghelii urmează tradițiile și metoda 
istoriografică pentru a descrie rădăcinile 
lui Mesia. 

Isus, într-o reuniune de sâmbătă în 
sinagogă, folosindu-se de un oracol al 
profetului Isaia (Is 61,1-2) și luminat de 
puterea Duhului Sfânt, indică ceea ce 
stă în centrul vestirii sale: El a venit să 
aducă vestea cea bună celor săraci, să 
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proclame eliberarea prizonierilor, să 
redea vederea celor orbi, să pună în liber-
tate pe cei oprimați. Aceasta este vesti-
rea mântuirii și denunțarea nedreptă-
ților, este chiar misiunea specifică a 
Împărăției.

Isus mai afirmă și că a venit să pro-
clame un an de îndurare al Domnului, 
inspirându-se din Ps 9,1-2 care face refe-
rință la un an jubiliar, în care erau 

acordate diferite daruri. Era un an 
sabatic de odihnă, care putea să fie 
acordat la fiecare 10, 20, 25 sau 50 ani. 
Când auzim însă aceste cuvinte ale lui 
Isus, credem că el vrea să ne spună ceva 
mai profund, pe care l-am putea inter-
preta ca pe o împlinire a timpului de 
mântuire. Cu alte cuvinte, Isus, care este 
Mesia, Domnul, ne-a adus un an de îndu-
rare care va continua de-a lungul întregii 



istorii a mântuirii: pentru aceia care au 
trăit de la începutul omenirii, pentru 
aceia dintre noi care trăim în aceste tim-
puri deja grele și pentru cei care vor veni 
și vor trăi până la sfârșitul timpurilor, 
deoarece prin patima, moartea și învi-
erea sa, Isus ne-a mântuit și acest eveni-
ment va conduce omenirea până în ziua 
revenirii sale glorioase, va fi ca o lumină 
care va lumina pentru totdeauna.

De aceea, atunci când încredințează 
cartea și își reia locul, declară: „Astăzi 
s-a împlinit această Scriptură pe care 
voi ați ascultat-o”.

Luând ca punct de referință împli-
nirea profeției lui Isaia și textul lui Luca 
care inspiră ediția de față a acestei bro-
șuri ajutătoare („Fericit acela care ascultă 
Cuvântul lui Dumnezeu și îl pune în 
practică”), este important să se treacă 
dincolo de simpla ascultare. La sfârșitul 
scrisorii sale Aperuit Illis, papa a invitat 
poporul lui Dumnezeu să crească în fami-
liaritatea religioasă și asiduă cu Sfânta 
Scriptură în această Duminică dedicată 
Cuvântului, așa cum învăța deja în 
vechime autorul sacru: „Acest Cuvânt 
este foarte aproape de tine, este în gura 
ta și în inima ta, pentru ca tu să îl pui în 
practică” (Dt 30,14). Pe drumul ascultării 
și al punerii în practică a Cuvântului lui 
Dumnezeu, ne însoțește Maica Mântui-
torului, recunoscută ca fericită, deoarece 
a crezut că se va împlini ceea ce Domnul 

i-a vestit și deoarece a înfăptuit ceea ce 
Domnul i-a cerut. 

În lumina a ceea ce ai meditat, ai putea 
răspunde la următoarea întrebare: treci 
de la discurs sau meditație la acțiune? 
Cu alte cuvinte, întreabă-te: sunt de folos 
familiei mele? Îmi aduc contribuția în 
situațiile zilnice? Sunt de folos în comu-
nitatea mea, în țara mea sau mă limitez 
la critică? Sunt de folos în parohia mea? 
Sunt disponibil la orice slujire care ar 
ajuta la edificarea Împărăției lui Dum-
nezeu? Îmi pun talentele în slujirea 
altora? Dau o mărturie bună despre 
ceea ce „predic”?

ORATIO (CE ÎI SPUN DOMNULUI?)

Iar acum, în rugăciune, să intrăm 
într-un dialog intim și personal cu 
Dumnezeu pentru a ne bucura de pre-
zența activă și creatoare a Cuvântului 
său. În acest fel, cu Cuvântul lui Dum-
nezeu în mâini, ne adresăm Lui. Poate 
fi o rugăciune spontană sau una pe care 
deja o cunoaștem. Important este ca ea 
să exprime ceea ce vrem să-i spunem lui 
Dumnezeu, Tatăl nostru. Un exemplu 
ar putea fi următoarea rugăciune:

Doamne Isuse, Maestru al iubirii, 
vin în fața ta cerându-ți iertare pentru 
multele momente în care prin cuvinte, 
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fapte și omisiuni nu ți-am fost cre-
dincios; pentru toate momentele în 
care vorbesc de iubire, dar nu iubesc 
suficient, așa încât ceilalți să creadă 
în tine. Iartă-mă că nu am predicat 
Cuvântul tău de Viață prin exem-
plul meu. Vreau să-ți mulțumesc, 
Doamne Isuse, pentru acest Cuvânt 
al Vieții, pâine care satură foamea 
mea de tine. Îți mulțumesc că mi-ai 
amintit că trebuie să fiu un martor 
viu al iubirii tale, așa încât chipul tău 
să se reflecte într-al meu. Te rog să iei 
credința și viața mea în mâinile tale. 
Dăruiește-mi darurile înțelepciunii 
și al sfintei frici, pentru a fi coerent și 
pentru a da mărturie despre milosti-
virea ta.

Doamne Isuse, care ai spus că ai 
venit să anunți vestea cea bună celor 
săraci, să proclami eliberarea prizonie-
rilor, să redai vederea celor orbi, să-i elibe-
rezi pe cei oprimați şi să proclami un an 
de îndurare... Te rog să mă ajuți să pun 
în practică proiectul tău de a răspândi 
Împărăția. Tu știi că sunt mic, dar, cu 
ajutorul fraților și surorilor mele, voi 
putea realiza această frumoasă aven-
tură de a merge către sfințenie. 

Îți mulțumesc, Părinte ceresc, pen-
tru Fiul tău Isus Cristos, fratele nostru. 
Îți mulțumesc pentru Duhul Sfânt 
care, oferindu-ne darurile sale, ne-a 
învăluit în iubirea ta. Îți mulțumesc, 

Sfânta Treime, că dai naștere comu-
niunii între toate creaturile tale. 
Amin.

CONTEMPLATIO ȘI ACTIO 
(CUM TRĂIEȘTE CRISTOS ÎN MINE?)

Acum ne pregătim să trecem pragul 
porții credinței pentru a face viu Cuvântul 
lui Dumnezeu și pentru a continua pro-
cesul de evanghelizare a diecezei, paro-
hiei, comunității, formând o Biserică 
după inima lui Dumnezeu, chemându-i 
pe ceilalți să fie martori ai iubirii divine.

Sugerăm să fie elaborate unele orien-
tări care ar putea duce la o mică, dar 
semnificativă schimbare personală, pe 
baza lecturii de rugăciune a textului biblic 
pe care tocmai am făcut-o.

Isus, în sinagoga din Nazaret, a ela-
borat un adevărat și propriu „proiect de 
slujire, de rugăciune, de fapte bune”. 
Încercăm să-l introducem în situația 
noastră de astăzi, împărtășind ceea ce 
trăim, pentru a face vizibil mesajul Evan-
gheliei prin exemplul nostru. În acest 
„proiect de slujire” să ne gândim la ceva 
concret care ar putea ușura durerea și 
suferința pe care pandemia a lăsat-o în 
atâtea persoane.



Propunere pastorală. 
Comentarea Evangheliei de fiecare zi 
pe internet

Nu tot ceea ce a adus cu sine pan-
demia este negativ... Ceva foarte pozitiv 
a fost interesul multor catolici de a 
aprofunda semnificația textelor biblice 
proclamate în liturgia zilnică grație 
diferitelor social media. Acestea erau la 
îndemâna tuturor, chiar și în momen-
tele cele mai critice ale pandemiei. Iată 
câteva inițiative pastorale, care oferă 
zilnic bogăția Sfintei Scripturi tuturor 
credincioșilor.

O CAFEA BUNĂ 
PRECUM EVANGHELIA!

„Doriți o cafea?”. De câte ori, fără a 
băga prea mult de seamă, am primit sau 
am făcut această simplă invitație. Se ia 
cafeaua pentru a rămâne treji, pentru a 
face o pauză, pentru a ușura digestia 
după un prânz bogat. Acasă, la bar, la 
locul de muncă: o cafea, să o recu-
noaștem, este un pretext pentru a sta 
împreună, un mod de a întrerupe fluxul 
continuu și obositor al activităților și o 
ocazie de a petrece puțin din timpul 
nostru prețios cu persoanele pe care le 
iubim și cu care lucrăm împreună. 
Cafeaua este mai mult o nevoie existen-
țială decât una fiziologică.

Pentru a face o cafea sunt necesare 
patru elemente simple: apă, un amestec 
de cafea măcinată și prăjită, foc și o moka. 

Cafeaua carmelitană, care s-a născut în 
zilele dificile, când trebuia să stăm în 
casă datorită Covid-19, din inițiativa 
Carmelitanilor Desculți ai sfintei Ana 
din Genova, are nevoie de aceste patru 
ingrediente simple: apa vieții noastre, ames-
tecul de cafea al Cuvântului lui Dumnezeu, 
focul rugăciunii şi moka unei comunități de 
frați. În acest fel în fiecare dimineață, 
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un grup tot mai mare de prieteni pri-
mește, fiecare în casa sa, o ceșcuță de 
cafea caldă, care se bea în cinci minute. 
Astfel, o cafea bună precum Evanghelia 
a devenit, pentru circa 4000 de per-
soane din întreaga Italie și din lume, un 
salut așteptat, un însoțitor de călătorie, 
un ajutor pentru rugăciune și pentru 
viață.

Dacă dorești să primești pe celular 
comentariul Evangheliei zilei sub îngrijirea 
Fraților Carmelitani Desculți din Liguria, 
este suficient să trimiți un mesaj WhatsApp 
fratelui Lorenzo la nr. +39 3519342011. 
Pentru a-l primi pe telegram, este sufi-
cient să te înscrii pe situl web:
https://www.carmeloligure.it/iniziati-
ve/caffe-carmelitano/



DEVINO ȘI TU UN FOLLOWER 
AL EVANGHELIEI!

Ești un membru al rețelei sociale 
YouTube? Îți plac filmele? Ai dori să 
aparții unei comunități virtuale? Iată o 
propunere pentru tine!

Pr. Nicola Salsa, preot al Diecezei de 
Novara, a creat un canal YouTube. Unul 
dintre marile avantaje ale acestei rețele 
sociale este acela că poți vedea filme pe 
orice dispozitiv (computer, celular, tabletă 
etc.). Prin intermediul filmelor sale, 
scurte și esențiale, părintele Nicola 
dorește să dea tuturor posibilitatea de a 
cunoaște Evanghelia Liturghiei zilnice 
într-un mod foarte simplu în fiecare zi 
la orele 7:00 pentru a înainta pe drumul 
credinței. Oferă totodată posibilitatea 
de a recita Laudele la ora 6:30 și Vespe-
rele la orele 18:00.

Explicațiile textelor biblice puse la 
dispoziție pe canalul său pot fi comen-
tate, împărtășite și valorizate în cateheză; 
este suficient să i se scrie direct pe adresa 
lui de email:
nicoladon@gmail.com

Pr. Nicola este prezent și pe alte rețele 
sociale precum Instagram, Spotify și Tik-tok. 
Pentru a deveni un follower al Evangheliei 
este suficient să mergi pe situl web:
https://www.youtube.com/channel/
UCjFaPuCe1M_ju0hdCstulAw/join

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 
ÎN E-MAILUL TĂU!

Vrei să primești în fiecare zi prin 
e-mail textele biblice ale liturghiei și 
comentariul lor? Dominicanii (sau Ordinul 
Predicatorilor) oferă acest serviciu.

Acest ordin religios, întemeiat de 
sfântul Dominic de Guzmán, celebrează 
anul acesta un jubileu special: se împli-
nesc 800 de ani de când a adormit în 
Domnul sfântul Dominic (6 august 
1221). Misiunea dominicanilor este 
predicarea Evangheliei, care izvorăște 
dintr-o viață de contemplație și de studiu 
al Sfintei Scripturi. În fiecare săptămână 
un grup de frați, de surori, de călugărițe 
și laici împărtășesc roadele contempla-
ției, oferind o reflecție zilnică asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu. 

Este posibil să primești în mod gra-
tuit predica duminicii și reflecțiile zilnice 
asupra Evangheliei prin e-mail. Pentru 
aceasta, este suficient să introduci pro-
pria adresa e-mail pe situl web:
https://www.dominicos.org/predicaci-
on/evangelio-del-dia/hoy/

GET UP AND WALK!

Ai posibilitatea de a reflecta asupra 
Evangheliei zilei și cu metoda ignațiană 
de rugăciune. Este un ajutor foarte la 
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îndemână pentru a trăi zilnic propria 
credință, „căutându-l pe Dumnezeu și 
aflându-l în toate lucrurile”. Pentru a ști 
mai mult, vizitează situl web:
www.getupandwalk.gesuiti.it

ÎN CUVÂNT

Deosebit de interesant este situl www.
nellaparola.it. Conform tradiției ebraice 
și creștine, în Sfintele Scripturi se ascunde 
și se revelează un singur Dumnezeu cu 
mai multe chipuri. Pluralitatea aspec-
telor cu care misterul lui Dumnezeu se 

oferă cititorului cere o disponibilitate 
asemănătoare de a surprinde în texte 
diferite niveluri de interpretare. De aici 
și pluralitatea vocilor diferite și totuși 
asemănătoare, disponibile să rămână în 
mod senin una alături de cealaltă, în 
slujirea Cuvântului. Cine dorește să vizi-
oneze trailerul de prezentare a sitului:
https://www.youtube.com/watch?v=jm-
v7ltiMcf0https://youtu.be/jmv7ltiMcf0

Notă: Cine organizează Duminica Cuvân-
tului lui Dumnezeu ar trebui să caute și 
să popularizeze inițiative precum cele 
descrise mai sus.





Cuvântul lui 
Dumnezeu în 
rugăciunea 
personală

„Cuvântul divin îl introduce pe fiecare 
dintre noi la colocviul cu Domnul: 
Dumnezeu care vorbește ne învață 
cum putem noi să vorbim cu el… În 
felul acesta, cuvântul pe care omul îl 
adresează lui Dumnezeu devine și el 
Cuvânt al lui Dumnezeu, ca o confir-
mare a caracterului dialogic al întregii 
Revelații creștine și întreaga exis-
tență a omului devine un dialog cu 
Dumnezeu care vorbește și ascultă, 
care cheamă și mobilizează viața 
noastră. Cuvântul lui Dumnezeu reve-
lează aici că toată existența omului 
este sub chemarea divină”.

(Verbum Domini 24)



Metoda lecturii populare 
și comunitare a Bibliei

O EXPERIENȚĂ DE CREDINȚĂ

Lectura populară şi comunitară a Bibliei 
plecând de la credința comunității 
înseamnă a experimenta misterul lui 
Dumnezeu Tatăl, revelat și întrupat în 
istorie în Isus Cristos prin acțiunea Duhu-
lui Sfânt. Această experiență se naște 
dintr-o lectură a Bibliei înțeleasă ca 
Cuvântul viu și dătător de viață al lui 

Dumnezeu, eliberator și transformator 
de structuri, generator și promotor al 
vieții, experiență care a apărut în comuni-
tățile ecleziale de bază din America Latină. 
Sfânta Scriptură este cartea prin care 
Dumnezeu își descoperă apropierea sa 
față de popor, revelând atât sfințenia sa 
proprie, cât și pe cea a poporului său. 

Această metodă de lectură a Bibliei 
nu este, înainte de toate, o interpretare 
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individualistă sau academică (mereu 
necesară, utilă și de neînlocuit, dar nu 
suficientă) a Bibliei, ci mai degrabă o 
lectură făcută în, pentru și de către comu-
nitate, la care toți participanții contribuie, 
plecând de la propria lor viață, de la 
propria situație și propriul context sau 
realitate de viață, de la viziunea de cre-
dință a întregii realități în vedere unui 
dinamism activ și angajat în comuniune 

și unitate, precum și în viață, în dreptate 
și pace. „Biblia este cartea poporului 
Domnului care, în ascultarea sa, trece 
de la împrăștiere și de la dezbinare la 
unitate. Cuvântul lui Dumnezeu îi 
unește pe credincioși și îi face un singur 
popor” (Aperuit Illis 4).

Biblia este strâns legată de situația 
concretă a fiecărui cititor, așa încât o 
lectură a Cuvântului lui Dumnezeu în 
legătură profundă cu viața concretă zil-
nică a comunității produce o iluminare 
reciprocă surprinzătoare între Biblie și 
viață. Semnificația și greutatea Cuvân-
tului și a atâtor cuvinte care alcătuiesc 
Scriptura apar și se îmbogățesc la lumina 
atâtor situații diferite, care sunt trăite și 
experimentate în viață; acest fapt este 
valabil și reciproc. Totul pleacă de la 
reflecția vie care ne asigură că, deoarece 
Dumnezeu a lucrat în mod minunat în 
trecut pentru a elibera și a da viață 
poporului său în diferitele etape ale 
istoriei sale, va face același lucru și 
astăzi în istoria concretă a comunității 
sale, Biserica.

VIAȚA ȘI CUVÂNTUL 
LUI DUMNEZEU

Totul se naște din „viața zilnică” și 
din ascultarea comunitară a Cuvântului 
lui Dumnezeu. Este surprinzător să 



observăm cum persoanele au o capaci-
tate vie de a citi prezența lui Dumnezeu 
în viața zilnică. În această lectură se 
pleacă în mod indiscutabil de la experi-
ența umană a fiecărui participant, 
pentru ca din Cuvântul revelat și din 
credința vie în Dumnezeu pe care el o 
trezește, această realitate personală și 
comunitară să poată fi luminată, și astfel 
să dea naștere unui răspuns de credință 
care să-i angajeze în mod dinamic pe 
toți în transformarea contextului reli-
gios, social, politic, cultural și economic. 
În acest sens, metoda lectio divina în dife-
ritele sale etape este de mare ajutor, fără 
a ignora vreodată angajamentul efectiv 
în transformarea sugerată de Cuvânt și 
susținută de Duhul Sfânt. 

Lectura începe prin împărtășirea de 
viață a fiecărui participant, prin împăr-
tășirea propriei situații, a propriilor 
conflicte, a întrebărilor, preocupărilor, 
luptelor, a bucuriilor și convingerilor, a 
succeselor și așteptărilor de viață și de 
libertate. De aici derivă importanța ascul-
tării comunitare a fiecăruia, a dorințe-
lor sale profunde după o viață împlinită 
și a nevoii sale de eliberare. Drept urmare 
obiectivul nu este acela de a obține răs-
punsuri la întrebările puse de ceilalți, ci 
la acelea care privesc comunitatea în 
acel moment. Cuvântul va revela, lumina, 
întări, ridica, pune în mișcare, va oferi 
instrumente pentru acțiune, va construi 

comunitatea, va lăuda și va glorifica pe 
Dumnezeul cel viu și adevărat.

Este impresionant cu câtă libertate și 
simplitate își expun membrii comuni-
tății propria lor viață, cu bucuriile și spe-
ranțele, cu durerile și fricile lor, într-un 
mod simplu și direct, fără a avea nevoie 
de a folosi un limbaj discursiv de neîn-
țeles, complicat, alegând mai degrabă 
relatarea faptelor, folosind asemănări, 
fraze populare, proverbe, narațiuni 
cunoscute tuturor, arătându-și dorințele 
arzătoare și speranțele care se vor a fi 
realizate și care, fără îndoială, au primit 
o lumină de la Dumnezeu prin interme-
diul Cuvântului său, căci El i-a primit la 
sine de-a lungul istoriei mântuirii.

Deoarece Dumnezeu este iubitor de 
viață, este „cel Viu”, care actualizează 
prezența sa dătătoare de viață și libertate 
în istoria de astăzi, în orice persoană și 
comunitate, această lectură a Bibliei 
apără viața în toate manifestările ei, 
precum și demnitatea inalienabilă și 
indiscutabilă a fiecărei ființe umane ca 
fiu sau fiică a lui Dumnezeu, fără deo-
sebire sau excludere. Viața și dreptatea 
care izvorăsc din Cuvântul lui Dumnezeu 
sunt doi pilaștri fundamentali pentru 
acțiunea și transformarea ambientului 
într-un loc de viață demnă și îmbelșu-
gată pentru toți.
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SUB DINAMISMUL  
DUHULUI SFÂNT

Această lectură a Bibliei este minunată, 
deoarece nici unul dintre cititori nu 
consideră că știe mai mult decât celălalt 
și nimeni nu se gândește că este igno-
rant, deoarece toți pot contribui cu pro-
pria realitate și experiență la ceea ce 
Dumnezeu descoperă prin Cuvântul 
său, conținut în Scripturile Sacre. Lec-
tura și interpretarea Bibliei în comuni-
tate este determinată de dinamismul a 
ceea ce Duhul spune comunității și, 
drept urmare, este mereu atrăgătoare și 
surprinzătoare pentru cel care o practică 
și pentru cel care trăiește în comunitate, 
care rămâne surprins văzând cum cre-
dincioșii se unesc, se angajează în cre-
dință și se iubesc, transformând ambi-
entul lor.

Apropierea de Biblie nu se bazează 
pe ideea că ea este un compendiu de 
tratate teologice imparțiale sau o serie 
de pilde frumoase, și cu atât mai puțin 
că este o lectură pioasă: ea este mai 
degrabă acceptată drept Cuvântul scris 
prin care Dumnezeu oferă comunității ori-
entare şi lumină în diferitele situații exis-
tențiale şi în momentele de dificultate. De 
aceea, în lectura populară şi comunitară a 
Bibliei nu se abandonează recurgerea la 
științele biblice; folosirea acestor resurse 
însă nu este făcută pentru a dobândi 

cunoștințe sau cu scopul de a aduna 
date despre trecut, ci pentru a primi, în 
lumina și dinamismul Duhului, dintr-o 
perspectivă de credință, un ajutor de 
orientare și discernământ în situațiile, 
deseori complexe, pe care comunitatea 
le trăiește.

PREZENȚA LUI DUMNEZEU  
ESTE CELEBRATĂ 
CU MARE BUCURIE

Este surprinzător și faptul că lectura 
populară şi comunitară a Bibliei nu rămâne 
doar o lectură, o interpretare și o actua-
lizare a textului, căci ea, mijlocind întâl-
nirea cu Isus Cristos, implică celebrarea 
misterului revelat de Dumnezeu pentru 
poporul său. Acesta este momentul în 
care lauda, mulțumirea, adorația, săr-
bătoarea, împărtășirea hranei și a bunu-
rilor, solidaritatea cu cei mai nevoiași, 
dreptatea „mai mare” despre care vor-
bește Matei, izvorăsc în toată prospețimea 
și bogăția lor de culori. Dumnezeu este 
de partea poporului său, iar noi trebuie 
să-l celebrăm în cel mai înalt mod și cu 
toată fervoarea populară.

Analiza ce urmează a fragmentului 
din Lc 1,1-4; 4,14-21 propus în Duminica 
a treia a Timpului de peste an, ciclul C, 
ne va permite să apreciem bogăția acestei 
metode.



Lectura populară și comunitară a Evangheliei 
Duminicii a III-a a Timpului de peste an

Papa Francisc, în Aperuit Illis 8, afirmă: 
„Cristos Isus bate la ușa noastră prin 
Sfânta Scriptură; dacă ascultăm și des-
chidem ușa minții și a inimii, atunci el 
intră în viața noastră și rămâne cu noi”. 
Suntem așadar pregătiți să îl ascultăm 
pe Maestru dispunându-ne inima și 
mintea, fiind disponibili mai ales să-l 
primim în viața noastră, pentru a dis-
cerne ceea ce el vrea și pentru a construi 
comunitatea de credință.

AMBIENTAREA

La centrul camerei în care se desfă-
șoară întâlnirea pot fi puse două Biblii, 
una deschisă la cartea profetului Isaia, 
iar alta deschisă la Evanghelia după 
sfântul Luca, așa încât din fiecare să se 
poată face lectură biblică respectivă. Asta 
ne va permite să devenim mai conștienți 
de Cuvântul vestit în timpurile vechi ca 
„promisiune” și de Cuvântul proclamat 
în timpul „plinătății” revelației.

Rugăciunea inițială
Doamne Isuse, experiența de credință 

a bărbaților și femeilor care mergeau 
alături de tine pe tărâmul Galileei și al 
Iudeii a plăsmuit această operă pe care 
ne-o prezintă evanghelistul Luca, din 
inspirația Duhului Sfânt, ca să-l putem 
cunoaște pe Dumnezeul „Mântuirii” 

noastre. Învață-ne să primim Cuvântul 
tău împreună cu istoria acestor bărbați și 
femei. Prin istoria lor, luminează și încu-
rajează acțiunile noastre în vederea 
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transformării lumii, pentru ca mântuirea 
ta să ajungă la toți, fără excepție, mai ales 
la aceia pe care tu i-ai indicat ca fiind des-
tinatarii privilegiați ai Veștii celei bune 

în anul de har al Domnului: săracii, pri-
zonierii, orbii, cei oprimați și nenumărații 
noi disprețuiți și marginalizați ai socie-
tății, ai culturii și ai economiei. Amin.



LECTURA TEXTULUI

Din Evanghelia după sf. Luca 
(Lc 1,1-4; 4,14-21)

Deoarece mulţi au încercat să alcă-
tuiască o istorisire a faptelor care s-au 
împlinit printre noi, aşa cum ni le-au 
transmis cei care de la început au fost 
martori oculari şi au devenit slujitori ai 
Cuvântului, după ce am cercetat toate 
de la început cu grijă, m-am gândit 
să ţi le scriu şi eu în mod sistematic, 
preabunule Teofíl, ca să te convingi 
de temeinicia învăţăturilor pe care le-ai 
primit.

Isus s-a întors în Galileea cu puterea 
Duhului şi faima lui s-a răspândit în 
toate împrejurimile. 

Iar el învăţa în sinagogile lor şi era 
glorificat de toţi. A venit la Nazarét, 
unde fusese crescut, şi a intrat în sina-
gogă după obiceiul lui, în zi de sâm-
bătă, şi s-a ridicat ca să citească. I s-a 
dat Cartea profetului Isaía şi deschi-
zând cartea, a găsit locul în care era 
scris:

„Duhul Domnului este asupra mea: 
pentru aceasta m-a uns, să duc săra-
cilor vestea cea bună; m-a trimis să pro-
clam celor captivi eliberarea şi celor 
orbi, recăpătarea vederii, să redau liber-
tatea celor asupriţi; să vestesc un an 
de bunăvoinţă al Domnului”.

Apoi, închizând cartea şi dând-o 
înapoi slujitorului, s-a aşezat. Ochii 
tuturor din sinagogă erau aţintiţi spre 
el. A început apoi să le vorbească: 
„Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta 
pe care aţi ascultat-o cu urechile 
voastre!”

PRIVIM LA REALITATEA DE „ASTĂZI” 
A COMUNITĂȚILOR NOASTRE 

Activitatea următoare poate fi făcută 
în mod individual, chiar dacă ar trebui 
făcută în grup (este o lectură comunitară 
a Bibliei). Dacă se face în grup, o idee 
bună ar fi ca la sfârșit să se facă o împăr-
tășire a celor descoperite. 

Să deschidem ochii asupra realității 
noastre, să privim bine la viața noastră 
zilnică și să ne întrebăm:

• Față de care situații religioase, soci-
ale, culturale, politice și economice 
suntem astăzi martori oculari (dacă 
este necesar, ne pot ajuta și frag-
mentele din Lc 1,5-7; 2,1-3; 3,1-2. 
7-14.19-20).

• Cine (inclusiv eu) și când acționează 
cu puterea și ungerea Duhului Sfânt 
și când nu?

• Cine sunt slujitorii Cuvântului și cine 
sunt aceia care caută să îl sufoce și să 
îi paralizeze dinamismul?
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• Cât de solidă este învățătura pe care 
am primit-o și cum a contribuit ea – 
mult sau puțin – pentru a da o bogăție 
de viață comunității noastre?

• Ce anume se învață astăzi în numele 
lui Dumnezeu prin diferitele mij-
loace de comunicare disponibile în 
societate?

• Ce acțiuni eliberatoare produce pre-
zența Duhului în membrii comuni-
tății (dacă este necesar, pot fi utile 
textele din Fap 4,19-20; 5,29.41-42)?

• Cum se vestește și se manifestă pute-
rea dinamică a Duhului către aceia 
care sunt oprimați de diferitele rele 
sociale, economice, politice și cultu-
rale? (cf. Lc 7, 21-23).

• În cel fel Cuvântul lui Dumnezeu, 
atât în Vechiul Testament, cât și în 
predicarea lui Isus proclamă anul de 
har al Domnului către toți și mai ales 
către aceia pe care Luca vrea să-i 
scoată în evidență?

• Ce efecte are vestirea lui Isus asupra 
ascultătorilor de astăzi?

SĂ PRIVIM CU ATENȚIE 
TEXTUL LUI LUCA

Privim acțiunile lui Isus la Nazaret, 
în sinagogă:

• Descoperă și marchează în text toate 
verbele care descriu acțiunile lui Isus.

• Identifică și marchează cuvintele care 
indică reacția poporului față de Isus, 
față de modul în care a citit și pro-
clamat Cuvântul.

Contextul acțiunii Duhului Sfânt 
în Luca

Întruparea lui Isus este lucrarea Duhu-
lui Sfânt (Lc 1,35). Același Duh a permis 
lui Simion să-l recunoască în copilul Isus 
pe „Mântuitorul” (Lc 2,30); datorită lui, 
Ana îl vede pe ‚Eliberatorul” cel așteptat 
(Lc 1,38), Ioan Botezătorul vestește că 
cineva cu o autoritate mai mare decât el va 
boteza cu Duh Sfânt și cu foc (Lc 3,16). 
Atunci când Isus a fost botezat în 
Iordan Duhul Sfânt a coborât asupra lui 
(Lc 3,21-22); același Duh l-a condus în 
deșert timp de 40 de zile, unde a fost 
ispitit de diavol (Lc 4,1-13). Cu puterea 
Duhului Isus se întoarce în Galilea unde 
învață în sinagogi (Lc 4,14-15). 

Textele lui Luca au un fir roșu și un 
element comun, și anume Duhul Sfânt: 
acesta îi conferă autoritate lui Isus 
pentru misiunea sa, îl întărește în ispită, îi 
dă putere și îndrumare. Textele nașterii 
scot în evidență prezența Duhului Sfânt 
în persoana lui Isus: nu numai că Duhul 
se așază asupra lui încă de la nașterea 
sa, ci este născut din el. Duhul coboară 
sub formă de porumbel asupra lui Isus. 
Vocea lui Dumnezeu îl proclamă ca 
Mesia, care a fost așteptat începând deja 



cu profetul Isaia; în el Duhul locuiește 
în mod eminent. Luca face referință la 
profețiile lui Isaia care „astăzi” s-au 
împlinit în Isus.

Astăzi se împlinește această Scriptură: 
Lc 4,18-19 (cf. Is 61,1-2; 58,6)

Duhul Domnului este asupra mea: pentru 
aceasta m-a uns, să duc săracilor vestea cea 
bună; m-a trimis să proclam celor captivi 
eliberarea şi celor orbi recăpătarea vederii, 
să redau libertatea celor asupriți; să vestesc 
un an de bunăvoință al Domnului.

Lectura acestui text din partea lui 
Isus în sinagogă a făcut să răsune o veste 
extraordinară, Vestea cea Bună a lui 
Dumnezeu. Mai mult: a provocat uimire, 
tensiune și un conflict dramatic. Această 
scenă din Evanghelie reprezintă sinteza 
și modelul predicării lui Isus, care, pre-
zentându-se pe sine ca Mesia, provoacă 
un mare entuziasm, deși trecător, deoa-
rece conflictul și refuzul vor urma ime-
diat, așa cum vom citi în Evanghelia din 
Duminica a patra a Timpului de peste 
an.
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Scena este minunată din punctul de 
vedere al puterii Cuvântului lui Dum-
nezeu proclamat de Isus cu autoritatea 
Duhului Sfânt. Versetele 20-21 surprind 
prin simplitatea lor, prin forța lor revela-
toare. Odată ce sulul cărții a fost închis 
și pus la locul său, învățătura este aștep-
tată, așa că Isus „s-a așezat”.

Poate că unii dintre ascultători au 
comentat în sinea lor sau între ei: „Dacă 
acest om proclamă astfel, ce ne putem 
aștepta de la învățătura lui? Trebuie să 
ascultăm ceea ce spune!”. Isus s-a așezat, 
dar nu pentru a începe o învățătură 
solemnă, nici pentru a explica conți-
nutul textului, nici pentru a formula 
îndemnuri frumoase sau sfaturi înțe-
lepte, nici pentru a cere angajamente 
eroice, ci pentru a indica împlinirea 
Cuvântului, care se realizează în istoria 
de astăzi a poporului care dorește acest 
cuvânt și îl primește cu credință. Tot ceea 
ce a fost anunțat și proclamat în trecutul 
lui Israel se împlinește „astăzi”. 

Cuvântul proclamat cu autoritate nu 
atinge doar „urechile” participanților la 
cultul din sinagogă în acea zi neobiș-
nuită de sâmbătă de la Nazaret, ci și 
ochii tuturor celor care îl priveau cu 
atenție pe predicatorul care, fără îndo-
ială, este Mesia cel promis. Acesta, folo-
sind un text al profetului Isaia, vestește 
ceea ce va fi activitatea sa în Galileea, 
datorită căreia va trebui să fie recunoscut 

și de către precursorul său, Ioan Boteză-
torul, căruia îi transmite doar faptele pe 
care cei trimiși de el le-au „văzut și 
auzit”. Faptele sunt înaintea ochilor și 
urechilor lor: „orbii văd, șchiopii umblă, 
leproșii sunt curățați și surzii aud, morții 
învie, iar săracilor li se aduce vestea cea 
bună” (Lc 7,22). Cei trimiși trebuie să-i 
povestească lui Ioan ceea ce „văd și aud 
astăzi”; nu este o prezentare a unor 
motive teologice, ci doar fapte concrete; 
nu sunt înfățișate niște documente, ci 
evenimente eliberatoare, care revelează 
anul de har al Domnului. 

Ceea ce deschide urechile la Cuvântul 
lui Dumnezeu sunt cuvintele de laudă 
adresate lui Dumnezeu, proclamate de 
aceia care erau orbi și acum vedeau, de 
șchiopii care acum merg pe străzi ves-
tind acțiunea puternică a lui Dumnezeu 
în trupul lor, de aceia care erau muți și 
acum vorbeau, îl lăudau și îl glorificau 
pe Dumnezeu; de leproșii care își arătau 
trupul lor curat, precum și integrarea 
lor în comunitate și în adunarea sfântă; 
de cei morți care proclamă prin viața lor 
că moartea a fost distrusă datorită mis-
terului pascal; de săracii care experi-
mentează apropierea lor de mântuire 
datorită vestirii Evangheliei mântuirii; 
de cei care erau muți și care acum pot 
spune tuturor că Dumnezeu a fost îndu-
rător cu ei.



Da, tot ceea ce are loc „astăzi” 
înseamnă o trăire minunată a unei bucurii 
debordante, care este contagioasă, care 
vestește, care face să ardă inima și des-
chide ochii la acțiunea Mântuitorului. 
Se înțelege atunci de ce anume frag-
mentul din Is 61,1-2 este deosebit de 
potrivit pentru a descrie misiunea lui 
Isus. El a fost consacrat printr-o ungere, 
nu cu ulei, precum regii și preoții din 
Vechiul Testament, ci cu Duhul Sfânt. 

Cuvântul are acea putere care pătrunde 
în viața celui obosit de atâtea cuvinte și 
care nu se mai așteaptă la nimic; pre-
zintă „înaintea ochilor săi”, „la urechile 
sale” tocmai „faptele” care dau dreptate 
cuvintelor scrise în timpurile străvechi 
și care, atunci când sunt scoase la iveală 
și proclamate cu puterea Duhului Sfânt, 
revarsă misterul Întrupării în momentul 
de astăzi al comunității, care lasă să 
vorbească faptele deja realizate, în care 
își află motivațiile pentru a se angaja cu 
întregul său dinamism în transformarea 
societății.

Contextul în cadrul 
Evangheliei după Luca

Secțiunea din Lc 4,14‒9,50 este dedi-
cată slujirii lui Isus în Galileea. Isus se 
revelează în aceste capitole prin acți-
unea sa și prin cuvintele sale: evanghe-
lizează, vindecă, face exorcisme, invită 
la convertire. Este o prezentare totală a 

lui Isus: în sinagogile din Nazaret, Cafar-
naum și din toată Galileea Isus se înfă-
țișează ca profetul-mântuitor, ca reali-
zarea în prezent a mântuirii, ca cel care 
dă naștere unui drum de urmare a lui, 
dar și ca acela care experimentează 
refuzul.

Luca recunoaște în această activitate 
a lui Isus în Galileea un moment reve-
lator, așa cum se vede din titlurile pe 
care i le conferă: Fiul lui Dumnezeu, Fiul 
omului, Cristos sau Învățător. Această 
activitate este și o propunere-program 
pentru viitorul misiunii care, pentru 
Luca, este deja o realitatea prezentă și 
activă. 

În relatările scenelor următoare vom 
vedea împlinirea a tot ceea ce Isus a 
vestit. Evanghelia va fi programată celor 
săraci fericiți (6, 20; 7, 22), vederea va fi 
dată celor orbi (8, 35-43), și mulți vor fi 
eliberați de duhurile rele (7, 21). Totul 
vrea să arate cum Scriptura se împli-
nește în Isus și prin el, dând o împlinire 
deplină voinței mântuitoare a lui Dum-
nezeu care salvează, vindecă și elibe-
rează pe poporul său. 

Nu era obligatoriu să fie în sinagogă 
un predicator oficial al Cuvântului lui 
Dumnezeu; orice bărbat evreu cu vârsta 
legală avea dreptul de a citi un text din 
Scriptură și de a-l explica în câteva 
cuvinte. Tocmai de aceea a putut Isus să 
vorbească în acea zi de sâmbătă înaintea 
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adunării reunite. Citirea textului sacru 
se făcea în picioare în semn de respect 
față de Cuvântul lui Dumnezeu, în 
timp ce explicarea textului se făcea 
șezând. 

Vestirea anului de har se referă la anii 
jubiliari, care se țineau la fiecare 50 de 
ani, și la anii sabatici care se țineau la 
fiecare șapte ani (cf. Lev 25,10-17). Scopul 
acestor ani era reinstaurarea deplină a 
dreptății, eliberarea sclavilor, iertarea 
datoriilor și restituirea bunurilor. Ceea 
ce pentru unii era un an de har (Is 61,1-2), 
pentru alții erau ani ai răzbunării (Is 61,3). 
În Vechiul Testament răzbunarea putea 
fi atribuită lui Dumnezeu sau oamenilor 
și consta în apărarea drepturilor celor 
slabi și în îndreptarea nedreptăților. Cu 
toate acestea, Isus se oprește în lectura 
sa la v. 2 din Isaia, evitând să mențio-
neze ziua răzbunării din v. 3. Isus con-
centrează în mesajul său Vestea cea 
Bună adresată tuturor: Dumnezeu nu 
l-a trimis pentru a condamna sau pentru 
a se răzbuna.

Un detaliu important pentru înțele-
gerea textului este faptul că, în epoca 
respectivă, religia lua apărarea săracilor, 
a celor lipsiți de mijloace și de apărare. 
Legislația încuraja un spirit social 
puternic: salarii echitabile, interzicerea 
cametei, anul jubiliar, pomana, dreptul 
de a aduna, aplicarea dreptății fără părti-
nire cu scopul de a evita, pe cât posibil, 

sărăcirea; a-i ajuta și proteja pe cei săraci 
în mod conștient (cf. Lev 19,15). 

În Lc 14,7-14 Isus îndeamnă pe stă-
pânul casei să invite la masă pe cei săraci 
și pe cei care nu-l pot invita la rândul lor 
și promite celui care face astfel răsplata 
escatologică; în parabola marelui ospăț 
din Lc 14,16-23 cei săraci sunt primii care 
sunt invitați, înlocuindu-i pe cei care nu 
au venit; în Lc 16,20.22 Lazăr, al cărui 
nume înseamnă „Dumnezeu ajută”, este 
prototipul săracului primit de Dumnezeu, 
în timp ce în Lc 12,13-21 bogatul fără 
nume, care nu a avut milă de el, este 
imaginea celui condamnat pentru pro-
priile acțiuni nedrepte. 

Textul din Luca ne permite să con-
templăm împlinirea profeției lui Isaia, 
deoarece Isus se descoperă pe sine ca 
profetul mesianic cel aşteptat. În contextul 
lui Isaia, profetul îl vestește în mod pro-
fetic pe Mesia pe fondul tensiunii trăite 
de poporul lui Israel, aflat în pericol de 
a se diviza. În ceea ce-l privește pe evan-
ghelistul Luca, el subliniază prin textul 
său sensul ungerii din partea Duhului, 
prin care este inaugurată activitatea 
publică a lui Isus, care vindecă, predică, 
se lasă condus de Duh. Duhul îl autori-
zează, îl inspiră și conduce pe Isus în 
misiune, așa cum a făcut cu profeții din 
vechime.

Semnificația vestirii lui Isus este pe 
deplin orientată către misiunea profetică 



de a vesti și proclama Vestea cea Bună a 
Domnului. Ceea ce a fost vestit de Isaia 
se realizează acum în mod profetic în 
Isus; el se prezintă ca cel trimis al lui 
Dumnezeu, exact ca și profetul, dar cu 
diferența că el personifică Vestea cea 
Bună a lui Dumnezeu, dorită și așteptată 
de popor.

Luca va recurge adesea la imaginea 
celor săraci, fie în sens social, adică aceia 
care nu au nimic din punct de vedere 
material, fie având în vedere opoziția 
dintre săraci și bogați care, datorită inimii 
lor avare sunt pedepsiți, în timp ce cei 
săraci (care îl au doar pe Dumnezeu) 
sunt eliberați. Isus se apropie de aceste 
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grupuri de persoane cu un mesaj de 
speranță; vrea să-i adune în turma aleasă 
a lui Dumnezeu; misiunea sa este ca 
aceste persoane să experimenteze că 
sunt iubite de Dumnezeu și să se simtă 
bogate, deoarece „Împărăția Cerurilor 
este a lor”. Evanghelia îi indică ca cei 
mai aproape de a ajunge la mântuire. 

Expresia „a-i elibera pe prizonieri” 
se referă la contextul comunității lui Isaia, 
care trăiește în epoca eliberării din cap-
tivitatea babiloniană: o parte a popo-
rului se află încă în captivitate. Către cei 
închiși își îndreaptă profetul strigătul 
său de speranță, deoarece ei sunt încă 
departe de Ierusalim. Isus, la rândul 
său, își îndreaptă strigătul față de cei 
care așteaptă libertatea. El vine să rupă 
legăturile care îi țin pe oameni prizo-
nieri și nu le permite să fie liberi.

Isus a venit să distrugă oprimarea 
cauzată de sclavia păcatului prin viața 
sa, moartea sa pe cruce și prin învierea- 
înălțarea sa; el a venit să-i elibereze pe 
cei apăsați de păcat și de nedreptatea 
socială, să le vindece inimile frânte și să 
le ofere demnitatea de invitați la ban-
chetul Împărăției lui Dumnezeu.

A ACTUALIZA CUVÂNTUL 
ACCEPTÂNDU-I PROVOCĂRILE

Orice întâlnire personală și comuni-
tară cu Cuvântul lui Dumnezeu are efectul 
vindecător de a schimba persoanele ce 
ascultă, deoarece ascultarea este strâns 
legată de acțiune, de angajament și soli-
daritate cu aceea care sunt privilegiați în 
opera de evanghelizare. De aici derivă 
necesitatea de a ne asuma angajamente 
realizabile și adaptate propriului ambient.



• Isus ne încurajează ca comunitate de 
a ne hrăni în fiecare zi cu Cuvântul 
lui Dumnezeu, pentru a deveni, ase-
menea lui, contemporani („astăzi”) și 
purtătorii de Vești Bune de eliberare 
față de persoanele pe care le întâlnim: 
față de cei săraci, prizonieri, orbi, 
față de cei oprimați și față de noii – 
tot mai mulți – disprețuiți și margi-
nalizați ai societății, ai culturii și ai 
economiei.

• Isus ne îndeamnă să deschidem ochii 
pentru a ieși din individualismul care 
ne conduce la asfixiere și ariditate, 
pentru a străbate cu curaj, demnitate 
și responsabilitate creștină drumul 
împărtășirii și al solidarității cu aceia 
pe care el i-a ales în mod preferențial.

• Isus ne arată urgența vitală de a merge 
astăzi să vestim cu autoritate și hotă-
râre (parresìa) Evanghelia tuturor, 
pretutindeni și în orice ocazie, fără 
întârziere, fără dezgust și teamă, 
deoarece bucuria Evangheliei aparține 
întregului popor și nu poate exclude 
pe nimeni.

• Isus ne arată pe cine ar trebui să pri-
vilegiem în predicare: pe cei săraci și 
bolnavi, pe aceia care sunt adesea 
disprețuiți și uitați, pe aceia care nu 
au nimic să ne ofere în schimb.

• Isus ne asigură că astăzi și totdeauna 
cei săraci sunt destinatarii privilegiați 
ai Evangheliei și că evanghelizarea 

gratuită este un semn al Împărăției 
pe care el a venit să o aducă.

• Isus nu lasă loc îndoielilor asupra 
faptului că există o legătură insepa-
rabilă între credința noastră și grija 
față de eliberarea celor săraci și că nu 
există motive valide pentru a-i lăsa 
singuri; dimpotrivă, există motive 
urgente pentru a ne angaja în luptele 
lor și în căutarea dreptății.

• Isus cere din partea noastră o spiritua-
litate eclezială care să vindece, să elibe-
reze, să umple de pace și de viață, care 
să cheme la comuniune, la solidaritate 
și la rodnicie misionară, care să umani-
zeze pe toți fără deosebire și fără exclu-
dere și să dea slavă lui Dumnezeu.

RUGĂCIUNE ȘI CELEBRARE

Acest moment de reflecție cu ajutorul 
Cuvântului lui Dumnezeu poate fi 
 încheiat cu următoarea rugăciune reci-
tată de toți participanții:

Isuse, îți mulțumesc pentru pros-
pețimea Cuvântului lui Dumnezeu 
care, profețit în trecut într-un moment 
istoric determinat al vieții poporului 
tău, este actualizat de tine astăzi cu 
întreg dinamismul și puterea Duhului 
Sfânt. Tu vrei să ne deschizi către 
întărirea comuniunii și a unității cu 



63CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ÎN RUGĂCIUNEA PERSONALĂ

toți oamenii, dar mai ales cu aceia pe 
care religia, societatea, cultura și eco-
nomia i-au lăsat la o parte: cu săracii 
dintotdeauna, în special cu noii și nenu-
mărații săraci de astăzi. Învață-ne să 
ne asumăm cu curaj angajamentul 
de a transforma realitatea, chiar dacă 
pe drum vom întâlni obstacole, refu-
zuri, judecăți, critici și chiar marti-
riul, mărturisind cu viața noastră 
puterea ta mântuitoare, eliberatoare, 
consolatoare și dătătoare de viață și 
având ca țintă să ajungem la viața 
veșnică, pe care ne-ai dăruit-o prin 
misterul tău pascal. Tu care viețuiești 
și domnești în vecii vecilor. Amin.

La finalul întâlnirii, viața, bucuria, 
consolarea și pacea pe care Cuvântul ni 
le-a dat sunt împărtășite cu toți și, dacă 
este posibil, se împărtășește și pâinea soli-
darității, masa comuniunii, o masă lungă 
la care fiecare are în sfârșit locul său.

CONTINUĂ SĂ CONTEMPLI

Conținutul Evangheliei poate fi apro-
fundat ulterior, citind următorul text al 
Papei Francisc:

Pentru Biserică, opțiunea față de 
săraci este mai întâi o categorie teo-
logică, înainte de a fi una culturală, 

sociologică, politică sau filozofică. 
Dumnezeu le acordă lor „prima sa 
milostivire”. Această preferință divină 
are consecințe în viața de credință a 
tuturor creștinilor, chemați să aibă 
„acea atitudine care este în Cristos 
Isus” (Fil 2,5). Inspirată de ea, Biserica 
a făcut o opțiune față de săraci înțe-
leasă ca o „formă specială de primat în 
exercitarea carității creștine, despre 
care dă mărturie toată tradiția Bise-
ricii”. Această opțiune – arăta Bene-
dict al XVI-lea – „este implicită în 
credința cristologică în acel Dum-
nezeu care s-a făcut sărac pentru noi, 
pentru a ne îmbogăți prin sărăcia 
sa”. Pentru aceasta doresc o Biserică 
săracă pentru cei săraci. Ei au multe 
să ne învețe. În afară de a fi părtași de 
sensus fidei, prin propriile suferințe 
îl cunosc pe Cristos suferind. Este 
necesar ca toți să ne lăsăm evanghe-
lizați de ei. Noua evanghelizare este 
o invitație de a recunoaște forța mân-
tuitoare a existenței lor și de a o așeza 
în centrul drumului Bisericii. Suntem 
chemați să-l descoperim pe Cristos 
în ei, să le împrumutăm glasul nostru 
în susținerea cauzelor lor, dar și să le 
fim prieteni, să-i ascultăm, să-i înțe-
legem și să primim înțelepciunea 
misterioasă pe care Dumnezeu vrea 
să ne-o comunice prin intermediul 
lor (EG 198).



Mărturia. 
Cuvântul lui Dumnezeu poate schimba inima

TOKICHI ISHII

Născut în 1871, Loc necunoscut, Japonia
Mort în 1918, Tokio, Japonia

„Aș vrea să povestesc cum mi s-a 
schimbat inima prin puterea lui Isus 
Cristos. Mai înainte de toate trebuie să 
fac o premisă. Când eram mic, părinții 
mei erau săraci, iar eu am frecventat 

școala doar pentru doi ani. De atunci, 
adică de mai bine de 30 de ani, foarte 
rar am luat ceva de scris în mână, 
până acum, când scriu istoria vieții 
mele”.



65CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ÎN RUGĂCIUNEA PERSONALĂ

Cu aceste cuvinte foarte simple și în 
același timp mișcătoare, un condamnat la 
moarte începe să își scrie mărturia asupra 
modului în care Cuvântul lui Dumnezeu 
i-a transformat în mod definitiv viața. 
Cum de s-a ajuns la acest moment?

Primii trei ani fericiți ai micului 
Tokichi Ishii s-au schimbat foarte 
repede într-o situație mult mai com-
plexă și mai dramatică. El însuși scrie: 
„Am trăit foarte bine până când aveam 
patru sau cinci ani, dar în acel moment 
tatăl meu a pierdut totul din cauza 
dependentei de alcool, iar mama mea 
era foarte stresată cu treburile casei”.

Tokichi este constrâns să abandoneze 
școala la vârsta de 10 ani, iar mama îi 
cere să-și petreacă tot timpul urmă-
rindu-l pe tatăl său în tentativa de a-l 
face să se oprească din băut. Degeaba. 
Dependența tatălui este mai puternică 
decât rugămințile micuțului fiu. Două 
luni mai târziu mama lui Tokichi se 
îmbolnăvește grav, iar tatăl o mută, 
împreună cu fiul, la o mătușă și îi aban-
donează. Trăiesc într-o sărăcie extremă: 
nu-și pot permite o vizită la medic. La 
11 ani micul Tokichi reușește să câștige 
câțiva bănuți, cu care cumpără pentru 
mama sa medicamentele sugerate de 
vecini, salvându-i astfel viața. 

Puțin timp după aceea tatăl se reîn-
toarce, și întreaga familie se reunește 

din nou. Apare însă o cu totul altă pro-
blemă: „Din păcate, în cartierul în care 
trăiam toți jucau jocuri de noroc, inclusiv 
copiii în vârstă de 12 sau 13 ani. Până 
atunci, nu mă arătasem niciodată lipsit 
de respect; cu toate acestea în acel car-
tier era ușor să înveți obiceiuri rele și 
curând am început să joc jocuri de noroc 
la fel ca ceilalți. Atunci am început să 
am nevoie de bani: puținul pe care mi-l 
dădeau părinții nu era suficient și am 
început să fur. Așa a început viața mea 
criminală”. 

De la mici delicte Tokichi a trecut 
foarte curând la cele grave. Fascinația 
criminalității îl atrage într-o manieră tot 
mai puternică. La vârsta de 19 ani, în 
timp ce fură, este capturat de poliție. 
Este condamnat și ajunge în închisoare. 
Odată depășită frica inițială de închi-
soare, se obișnuiește cu regulile de viață 
de dinăuntru: „Când am fost trimis în 
închisoare pentru a patra oară, eram 
deja un criminal recunoscut. În grupu-
rile din închisoare ne deosebim în 
funcție de crimele noastre. Cu cât mai 
mare este crima, cu atât mai mare este 
onoarea, iar bărbații se laudă deschis cu 
tâlhăriile comise”.

Tokichi caută să se îndepărteze de 
viața criminală. Se căsătorește și timp 
de trei ani duce o viață modestă, dar 
fericită cu soția sa. Într-o zi îl găsește un 



prieten de celulă și viața criminală își 
reia cursul, tot mai crud și nemilos. 
Condamnarea la 11 ani de temniță 
îl schimbă profund. Tokichi începe 
să-i urască pe gardieni și să se răzvră-
tească împotriva lor. Ca răspuns la 
comportamentul său e pedepsit tot mai 
des. Cercul vicios al urii are câștig de 
cauză, iar binele nu poate pătrunde în 
inima lui Tokichi. În diferite ocazii 
caută să iasă din acest cerc, reușind 
doar pentru puțin timp, pentru a recădea 
într-o viață criminală tot mai violentă. 
Își depășește o altă limită a conștiinței: 
în timpul furturilor începe să omoare 
oameni. 

În 1915 Tokichi este arestat și admite 
numeroase delicte comise de el, printre 
care mai multe omoruri. Înainte de 
proces, închis singur într-o celulă dintr-o 
închisoare din Tokyo, se confruntă nu 
doar cu sistemul judiciar, ci și cu pro-
pria sa conștiință. Închisoarea este vizi-
tată de două misionare: doamna West și 
doamna McDonald, care distribuie ali-
mente, vorbesc cu cei condamnați și le 
lasă o Biblie. Astfel, între 1915 și 1916, 
Tokichi primește Noul Testament. Din 
plictiseală, deschide cartea de câteva ori 
la întâmplare, și citește cum ucenicii lui 
Isus, Iacob și Ioan, îi cereau acestuia să 
facă să cadă foc din cer asupra unui sat de 
samariteni (cf. Lc 9,52-58); citește și para-
bola despre oaia rătăcită (cf. Lc 15,1-7), 

fără să rămână impresionat de aceste 
texte. 

După ce a mai trecut ceva vreme, 
Tokichi deschide din nou Biblia. De 
această dată citește despre Isus care stă 
în fața lui Pilat și se gândește: „Această 
persoană numită Isus era evident un 
bărbat care, în orice caz, a încercat să-i 
conducă pe ceilalți pe calea virtuților, și 
mi se părea un lucru inuman să îl răs-
tignești, doar pentru că avea opinii reli-
gioase diferite de ale celorlalți. Inclusiv 
eu, care eram un criminal odios, mă 
gândeam că era într-adevăr rușinos ca 
dușmanii săi să-l trateze în acest fel”. 

Tokichi își continuă așadar lectura. 
„Atenția mi-a fost atrasă de această 
frază: «Iar Isus spuse: Tată, iartă-i, căci 
nu știu ce fac». M-am oprit: cuvintele 
îmi pătrunseseră drept în inimă, ca și 
cum ar fi fost un cui de 10 cm. Ce anume 
îmi spunea acest verset? Îl pot numi 
iubirea inimii lui Isus? Îl pot numi îndu-
rarea sa? Nu știu cum să-l numesc. Știu 
doar că aveam credință, și eram extrem 
de recunoscător pentru aceasta”. 

Deși era condamnat la moarte, Tokichi 
Ishii se simte întărit de Cuvântul lui 
Dumnezeu. Își începe drumul de cre-
dință și de transformare, însoțit mereu 
de cele două misionare. Își scrie autobi-
ografia, care rămâne până astăzi o măr-
turie a întâlnirii sale cu Dumnezeul cel 
viu în Cuvântul său. 
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Tokichi Ishii, condamnat la moarte 
pentru crimele sale, a fost executat la 
Tokyo în ziua de 17 august 1918, la ora 
9:00. Preotul a scris că inima lui Tokichi 
era calmă și liniștită, atunci când a spus 

ultimele sale cuvinte: „Numele meu este 
pătat, trupul meu moare în închisoare, 
dar sufletul meu purificat se reîntoarce 
în Cetatea lui Dumnezeu”.





Apendice

Biserica și 
Cuvântul lui 
Dumnezeu 

„Biserica se întemeiază pe Cuvântul 
lui Dumnezeu, se naște și trăiește din 
el. De-a lungul secolelor, în istoria sa, 
Poporul lui Dumnezeu și-a găsit mereu 
în el forța sa, iar comunitatea eclezială 
crește și astăzi în ascultarea, în cele-
brarea și în studierea Cuvântului lui 
Dumnezeu”.

(Verbum Domini 3)



Vocea papilor 

Pentru a aprofunda conținutul spiri-
tual al textelor biblice ale Duminicii a 
treia din timpul de peste an, ciclul C, 
oferim Comentariile pe care le-au făcut 
ultimii suverani pontifi în câteva din 
intervențiile lor.

COMENTARIUL 
PAPEI IOAN PAUL AL II-LEA

Papa Ioan Paul al II-lea, la 23 ianuarie 
1983, cu ocazia vizitei sale pastorale în 
parohia romană „Santa Maria Regina 
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Pacis” a făcut în timpul predicii urmă-
torul comentariu la Lectura întâi a acelei 
duminici:

Lectura întâi, luată din cartea lui 
Nehemia, ne amintește venerația cu 
care Poporul lui Dumnezeu din 
Vechiul Testament asculta cuvintele 
Sfintei Scripturi, citite de preotul 
Esdra în ziua „consacrată lui Dum-
nezeu”: „Esdra deschise cartea în 
prezența întregului popor [...]; îndată 
ce a deschis-o, tot poporul s-a ridicat 
în picioare. Esdra l-a binecuvântat 
pe Domnul Dumnezeul cel Mare și 
tot poporul a răspuns: Amin, amin!” 
(Esd 9,5-6)... Fie ca ascultarea Cuvân-
tului lui Dumnezeu să umple de 
bucurie inima noastră și să orienteze 
purtarea noastră [în acest] an al 
Domnului și în întreaga noastră 
viață. Amin!

COMENTARIUL 
PAPEI BENEDICT AL XVI-LEA

În timpul Săptămânii de Rugăciune 
pentru Unitatea Creştinilor, Papa Bene-
dict al XVI-lea, la rugăciunea Angelus 
din 24 ianuarie 2010, a făcut următorul 
comentariu la a Lectura a doua din acea 
duminică:

Printre lecturile biblice de astăzi 
se află și celebrul text din Scrisoarea 
întâi către Corinteni, în care sfântul 
Paul aseamănă Biserica cu trupul 
uman… Biserica este concepută ase-
menea unui trup, în care Cristos este 
capul, și formează cu El un singur 
întreg. Cu toate acestea, mai presus 
de toate, apostolul vrea să ne trans-
mită ideea unității în multitudinea 
carismelor, care sunt daruri ale 
Duhului Sfânt. Datorită lor, Biserica 
se prezintă ca un organism bogat și 
plin de viață, neuniform, rod al uni-
cului Duh care îi conduce pe toți la o 
profundă unitate, asumând diversi-
tățile fără a le desființa și realizând 
un întreg armonios. Ea prelungește 
în istorie prezența Domnului cel 
înviat, mai ales prin sacramente, 
prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin 
carismele și slujirile distribuite în 
comunitate. Drept urmare, tocmai în 
Cristos și în Duhul Sfânt este Biserica 
una și sfântă, adică în comuniunea 
intimă care transcende capacitățile 
umane și care le susține pe acestea... 
Fecioara Maria, Mama Bisericii, să 
ne obțină harul de a progresa tot mai 
mult în comuniune, pentru a trans-
mite frumusețea de a fi una în uni-
tatea Tatălui și a Fiului și a Duhului 
Sfânt.



COMENTARIUL PAPEI FRANCISC

Papa Francisc, în timpul călătoriei 
sale apostolice în Panama pentru cea 
de-a XXXIV-a Zi Mondială a Tineretului, 
la sfânta Liturghie celebrată pe Metro 
Park „Sf. Ioan Paul II” în fața a 700.000 
de tineri proveniți din 160 țări ale lumii, 
comentând Evanghelia din acea dumi-
nică a spus:

„Ochii tuturor din sinagogă erau 
îndreptați spre el. A început apoi să le 
vorbească: «Astăzi s-a împlinit Scrip-
tura aceasta pe care ați ascultat-o cu 
urechile voastre»” (Lc 4,30-21). Așa 
ne prezintă evanghelia începutul 
misiunii publice a lui Isus. Îl prezintă 
în sinagoga care l-a văzut crescând, 
înconjurat de cunoscuți și vecini și 
cine știe poate și de vreun „catehet” 
al său din copilărie care l-a învățat 
Legea... Un cuvânt proclamat până 
atunci numai ca promisiune de viitor, 
dar care în gura lui Isus se putea 
spune numai la prezent, devenind 
realitate: „Astăzi s-a împlinit”. Isus 
revelează acum-ul lui Dumnezeu 
care ne vine în întâmpinare pentru a 
ne chema și pe noi să luăm parte la 
acum-ul său, în care „să ducem săra-
cilor vestea cea bună”, „să proclamăm 
celor captivi eliberarea și celor orbi 
recăpătarea vederii”, „să redăm 

libertatea celor asupriți” și „să vestim 
un an de bunăvoință al Domnului” 
(cf. Lc 4,18-19). Este acum-ul lui 
Dumnezeu care cu Isus devine pre-
zent, devine chip, trup, iubire de 
milostivire care nu așteaptă situații 
ideale sau perfecte pentru manifes-
tarea sa, nici nu acceptă scuze pentru 
realizarea sa. El este timpul lui Dum-
nezeu care face drepte și oportune 
orice situație și orice spațiu. În Isus 
începe și devine viață viitorul promis. 
Când? Acum. Dar nu toți cei care 
l-au ascultat acolo s-au simțit invitați 
sau convocați. Nu toți vecinii din 
Nazaret erau gata să creadă în cineva 
pe care-l cunoșteau și pe care l-au 
văzut crescând și care îi invita să rea-
lizeze un vis atât de așteptat. Ba chiar 
spuneau: „Dar nu este fiul lui Iosif?” 
(cf. Lc 4,22).

Și nouă ni se poate întâmpla ace-
lași lucru. Nu întotdeauna credem că 
Dumnezeu poate să fie atât de con-
cret și zilnic, atât de apropiat și real, 
și cu atât mai puțin că a devenit atât 
de prezent și acționează prin vreo 
persoană cunoscută așa cum poate 
să fie un vecin, un prieten, o rudă… 
Și noi putem fi în aceleași riscuri ale 
oamenilor din Nazaret, atunci când 
în comunitățile noastre Evanghelia 
vrea să devină viață concretă și 
începem să spunem: „dar acești tineri, 
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nu sunt fii ai Mariei, ai lui Iosif, nu 
sunt frații lui…? rudele lui…? Aceștia 
nu sunt adolescenții pe care noi i-am 
ajutat să crească?… Să stea liniștit, 
cum putem să credem în el? Acela de 
acolo, nu era cel care spărgea mereu 
geamurile cu mingea?”. Și unul care 
s-a născut pentru a fi profeție și vestire 
a Împărăției lui Dumnezeu este domes-
ticit și sărăcit. A voi domesticirea 

Cuvântului lui Dumnezeu este o 
ispită în toate zilele... Și așa cum s-a 
întâmplat în sinagoga din Nazaret, 
Domnul, în mijlocul nostru, al prie-
tenilor și cunoscuților săi, din nou se 
ridică în picioare, ia cartea și ne 
spune: „Astăzi s-a împlinit Scriptura 
aceasta pe care ați ascultat-o cu ure-
chile voastre” (Lc 4,21).



Aspecte biblice cu privire 
la slujirea lectoratului

Publicarea Scrisorii Apostolice Spiritus 
Domini, care modifică canonul 230 § 1 
al Codului de Drept Canonic pentru a da 
femeilor posibilitatea de a fi instituite în 
slujirile lectoratului și acolitatului, 
precum și Scrisoarea, pe aceeași temă, a 
Sfântului Părinte Francisc către prefectul 
Congregației pentru Doctrina Credinței, 
ambele publicate la 10 ianuarie 2021, 
ne oferă posibilitatea de a aprofunda 
câteva aspecte ale Ministerului Lecto-
ratului din punct de vedere biblic, 
pentru a favoriza introducerea sa în 
comunități.

O BISERICĂ MINISTERIALĂ

Biserica este un țesut de relații, care 
își trag limfa din viața lui Cristos care 
circulă din belșug, datorită vestirii Cuvân-
tului ca „regulă supremă a propriei cre-
dințe” (DV 21), datorită frângerii pâinii 
în celebrarea Euharistiei prin care este 
„reprezentată și realizată unitatea cre-
dincioșilor” (LG 3), datorită rugăciunii 
credincioșilor și comuniunii (cf. Fap 2,42). 
Această viață divină care, plecând de la 
botez, curge în venele credincioșilor, ne 
împinge să ne trăim întreaga viață ca o 
liturgie care se revarsă în diaconie, adică 
în slujirea plină de bucurie față de Cristos 
și de frați (cfr. Rom 12,1-8). Această dia-
conie sau ministerialitate, care face parte 

din viața Bisericii și se arată în mod spe-
cial în „participarea deplină și activă a 
întregului popor sfânt al lui Dumnezeu 
la aceleași celebrări liturgice” (SC 41), 
nu se epuizează în ministerele ordi-
nului sacru (episcopat, preoție și dia-
conat) conferite prin ritul sfințirii sacra-
mentale, ci se îmbogățește și din slujirile 
instituite, cum sunt Lectoratul și Acoli-
tatul (a căror conferire nu se numește 
„sfințire” ci „instituire”) și din alte slu-
jiri care sunt încredințate credincioșilor 
laici fără un rit liturgic. 

Lectoratul și acolitatul nu se nasc din 
sacramentul Ordinului, ci sunt instituite 
de Biserică considerând „capacitatea pe 
care o au credincioșii, în virtutea Bote-
zului, de a-și asuma îndatoriri și sarcini 
speciale în comunitate» (Evanghelizare 
şi slujiri 62). Ele sunt un dar prin care 
Duhul Sfânt edifică Biserica și implică 
un har care se obține prin mijlocirea și 
binecuvântarea Bisericii. Lectoratul și 
Acolitatul reprezintă astfel unul dintre 
aspectele finale ale reformei inspirate 
de Conciliul Vatican II și, în același 
timp, un punct de plecare pentru dez-
voltări ulterioare, asupra cărora e nece-
sar astăzi să reflectăm, mai ales după 
întrebările puse de Sinodul din Ama-
zonia și după provocările în fața cărora 
ne aflăm prin pandemia Covid-19, 
pentru a hrăni credința celor botezați în 
împrejurări de restricționare temporară 
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a libertăților personale, care include și 
primirea sacramentelor. 

Deoarece „credința vine din ascul-
tare, iar ascultarea se referă la Cuvântul 
lui Cristos” (Rom 10,17) este necesar ca 
Biserica să trimită în misiune pe cei care 
„aduc o veste bună” (Rom 10,15), cre-
dincioși laici, bărbați și femei, dedicați 
proclamării Cuvântului în timpul cele-
brării euharistice și transformării ei în 
viață prin mărturia personală, evan-
ghelizare și cateheză. Icoană a Bisericii 
care vestește lumii Evanghelia, lectorul 
– bărbat sau femeie – răspunde la man-
datul primit de la cel Înviat – „Mergeți 
în toată lumea și proclamați Evanghelia 
la toată făptura” (Mc 16,15) –, face să 
răsune Cuvântul, dând voce lui Dum-
nezeu în adunarea liturgică și, procla-
mându-l prin persoana sa, îl actuali-
zează și îi oferă o primă înțelegere. 

Datoria profetică de a proclama 
Cuvântul în adunarea liturgică este 
semnul sacramental al martyria – al 
mărturiei despre același Cuvânt în viața 
lumii. Această datorie totuși nu se epui-
zează în contextul celebrării liturgice, ci 
se extinde la slujirea care ajunge la frați 
și surori acolo unde aceștia se află.

FUNDAMENTUL 
BIBLICO-TEOLOGIC 

Profetul este martor al eficacității 
Cuvântului lui Dumnezeu, așa cum se 
vede la Ezechiel, care este invitat să 
mănânce sulul Cuvântului (Ez 2,8; 3,1-3), 
la Isaia – chemat de Dumnezeu să ducă 
Cuvântul său după ce a experimentat 
purificarea buzelor sale (Is 6,5-7), și la 
Ieremia, ales să fie „gura lui Dumnezeu” 
(Ier 1,9; 15,19). Scribul Esdra este însă 
acela care, în Vechiul Testament, asumă 
rolul de depozitar oficial al Cuvântului, 
icoană a lectorului care vestește Cuvântul, 
sintetizat prin expresia „cartea legii 
lui Moise” (Neh 8,2) și îl proclamă 
poporului. 

După drama exilului și reconstruirea 
dificilă a zidurilor la revenirea în 
pământul natal, poporul păstrează con-
știința clară că mai este încă partenerul 
alianței cu Dumnezeu și păstrătorul unui 
Cuvânt care este liantul care îi ține uniți 
pe toți membrii săi, ancorându-i în 
memoria „marilor lucruri pe care Dum-
nezeu le-a făcut” (Dt 11,7) în trecut și 
forța de atracție care uneşte „ca într-un 
singur om” (Neh 8,1) bărbați şi femei „ 
capabili să înțeleagă” mesajul său și 
însuflețiți de dorința de a asculta cartea 
Legii (Neh 8,3). Se revine astfel la origine: 
poporul alianței se naște din ascultarea 
care este poarta de intrare a poruncilor, 



așa cum amintește celebrul fragment 
din Shema‘ Yisrāēl din Dt 6,4-9, capodo-
peră a spiritualității ebraice, parte inte-
grantă a rugăciunii de suflet a Israelului 
și element de temelie al tradiției sale. 
Cu mare probabilitate, formula „Ascultă, 
Israele” era apelul tradițional prin care 
se deschidea qāhāl, adunarea de cult a 
triburilor, și care este repetată în textele 
centrale ale tradițiilor legate de exod. 
Chemarea puternică care răsună în 
Shema‘ se referă la două etape: interiori-
zarea Cuvântului (vv. 4-6) și transmi-
terea acestuia (vv. 7-9). 

Se pleacă de la un drum în care, îndrep-
tați spre Dumnezeu, se merge de fapt către 
noi înşine pentru a ne deschide interi-
orul nostru la Cuvântul lui Dumnezeu, 
pentru ca mai apoi să-l fixăm, să-l asi-
milăm, să-i oferim ospitalitate pentru 
ca toată persoana noastră să trăiască un 
adevărat dialog „de la suflet la suflet” 
cu Dumnezeu care vorbește. A doua 
etapă este un drum către aproapele, care 
prevede transmiterea Cuvântului prin-
tr-o capacitate specială de generare spi-
rituală. Prin acest proces de memori-
zare (care începe prin a asculta și constă 
în a-și reaminti și a înțelege) și de trans-
mitere (care are loc prin a-i învăța pe 
alții), Cuvântul imaterial capătă consis-
tență și se manifestă prin educația fami-
liară, prin propria rețea de relații, și 

chiar prin modul de a ne îmbrăca și de 
a locui. Cel credincios pune asupra 
oricărui aspect de viață sigiliul Cuvân-
tului care, numai dacă este primit în 
mod concret, poate să se reverse și în 
afară, în lume.

Pentru a celebra evenimentul reîn-
toarcerii la Ierusalim și în Iudeea, și 
pentru a marca renașterea propriei 
identități, poporul pleacă din nou de la 
Cuvânt, darul matrimonial al lui IHWH 
către Israel, mireasa sa, îl pune la centru 
și organizează în afara spațiului sacru 
al Templului o celebrare solemnă, 
descrisă în mod detaliat în Cartea lui 
Nehemia (8,1-12). Această celebrare 
apare ca model al lecturii din sinagogă şi 
al oricărei celebrări a Cuvântului. Chiar și 
fără a intra în Templu și a oferi sacrificii, 
comuniunea cu Dumnezeu este posibilă 
datorită ascultării Cuvântului, mai ales 
din Cartea Deuteronomului, a doua lege- 
alianță, care reformulează legea-alianță 
de pe Sinai (Ex 20–31) dată în vederea 
intrării în țara promisă. 

Putem vedea matricea actualei 
noastre celebrări a Cuvântului în adu-
narea poporului (verbul în versiunea 
greacă este sýnagō, din care derivă ter-
menul de „sinagogă”) în piață, în comu-
niunea care armonizează diversitățile 
în unitatea ascultării, în textul sacru 
prezentat tuturor cu mare solemnitate, 
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în lectura făcută de sus, de la o catedră 
de lemn, care ne amintește de amvon, în 
venerația din partea unui întreg popor 
emoționat de conținutul unui Cuvânt 
care îi pune în mișcare întreaga sa exis-
tență. Alături de forța de unire a Cuvân-
tului care adună poporul „ca pe un singur 
om” (Neh 8,1), se vede perseverența și 
dăruirea lectorului și a ascultătorilor, 
care dedică Cuvântului un timp înde-
lungat, de la ivirea zorilor până la 
amiază (Neh 8,3), și dinamismul lecturii/ 
proclamării-traducerii și al explicării- 
înțelegerii (Neh 8,3.8.12) care împinge la 
convertire și dă naștere bucuriei. Ascul-
tarea Cuvântului creează în esență trei 
efecte: reunește poporul care experi-
mentase risipirea; șterge lacrimile izvo-
râte din încercarea deportării, transfor-
mându-le în bucurie; restituie Israelului 
o dimensiune constitutivă a identității 
sale, cea a sărbătorii, prin revenirea la 
vechile tradiții, mai ales la sărbătoarea 
Corturilor, în care se reamintea popasul 
făcut de părinți în corturi după exodul 
din Egipt. 

Acest obicei de a citi-comenta Scrip-
tura devine tot mai frecvent în slujirea 
din sinagogă, care constă în citirea Torei 
și a profeților. Detaliile acestei celebrări 
sinagogale sunt descrise în Noul Testa-
ment, în episodul din Lc 4,16-22, în care 
Isus, care frecventa des sinagoga, este 

descris în dublul rol de cititor și predi-
cator al textului sacru. Într-un mod 
destul de precis și bine detaliat, evan-
ghelistul descrie celebrarea de sâmbătă 
din sinagogă, focalizată pe citirea Scrip-
turii, care era adevărata parte centrală a 
cultului. După recitarea unor rugă-
ciuni, care cuprindeau Shema‘, porun-
cile, tefillah sau rugăciunea celor 18 bine-
cuvântări, urma citirea unui fragment 
din Torah și a unui fragment din Pro-
feți (cum se vede și în Fap 13,27; 15,21; 
2Cor 3,15) de către un laic; urmau pre-
dica și o rugăciune, iar totul se încheia 
cu o lungă doxologie (kaddish). Lui Isus 
i se încredințează sulul lui Isaia, iar el 
face acțiunile rituale: se ridică să citească 
fragmentul și se așază pentru a-l comenta. 
Alături de Isus se află un servitor (ype-
rétes) căruia Isus îi încredințează sulul 
lui Isaia după lectură. Conform textului, 
nu existau lectori oficiali, și fiecare 
putea fi invitat de șeful sinagogii să 
citească și să comenteze cele citite, 
inclusiv vizitatori ocazionali, așa cum 
se întâmplă în Fap 13, 15, în care Paul 
și însoțitorii săi ajunși în sinagoga din 
Antiohia într-o zi de sâmbătă sunt invi-
tați să spună un cuvânt de învățătură. 

În Ap 1,3 vedem fericirea lectorului 
(ho anaghinóskon) care se alătură fericirii 
ascultătorilor. Ceea ce comunitatea ioanee 
citește în „ziua Domnului” (Ap 1,10), în 



contextul liturgic, în care se face experi-
ența învierii Domnului, nu mai apar 
Scripturile Israelului, ci cele creștine, 
numite „cuvinte ale profeției”, conside-
rate inspirate, pe care fiecare credincios 
trebuie să le urmeze (cf. Ap 1,3; 22,7). 
Scripturilor vetero-testamentare li se 
adaugă Scripturile noii alianțe, cum 
sunt scrisorile apostolilor, care sunt 
citite, explicate și actualizate de către 
didáskaloi, adică învățători. Apoi, așa cum 
confirmă diferite mărturii din secolul 
al II-lea d.C., apare figura lectorului (în 
greacă anagnóstes, în latină lector) 
însărcinat să citească Scriptura în timpul 
celebrărilor liturgice, un rol foarte 
important din moment ce lectura tex-
telor sacre reprezenta unul dintre ele-
mentele liturgice cu o evidentă origine 
apostolică. Despre aceasta vorbește 
deja Iustin, în prima sa Apologie (scrisă 
către anul 150) care deosebește lectorul 
de cel care prezidează și care ține învă-
țătura. Către anul 200, odată cu Tertu-
lian, apare ca slujire proprie, stabilă, 
deosebită de cea a episcopului, a preo-
tului și a diaconului. Hipolit din Roma 
clarifică în a sa Traditio Apostolica faptul 
că „lectorul este instituit prin actul prin 
care episcopul îi încredințează cartea: 
nu i se impun mâinile”. Lectorilor li se 
dădea o formare biblică adecvată, așa 
încât în timpul celebrărilor liturgice 

puteau citi toate textele biblice sacre, 
inclusiv Evangheliile, de care aveau 
grijă în mod fizic. În secolul al IV-lea, 
lectura Evangheliei este încredințată 
diaconului, și începând cu secolul 
al VII-lea lectoratul trece în plan secun-
dar pentru a deveni unul dintre ordinele 
minore.

Revizuirea ordinelor minore are loc 
doar datorită solicitărilor Conciliului 
al II-lea din Vatican. Prin Motu proprio al 
lui Paul al VI-lea Ministeria quaedam din 
15 august 1972 ministerele instituite 
care, până în acel moment, în Biserica 
latină, erau etape ale drumului către 
ministerele ordinului, „au primit o auto-
nomie și stabilitate a lor, precum și o 
posibilă menire destinată credincioșilor 
laici” (Christifideles laici 23). Odată cu 
Sinodul despre Cuvântul lui Dumnezeu 
din 2008 s-a reafirmat că „în timp ce 
Evanghelia este proclamată de preot 
sau de diacon, prima și a doua lectură, 
în tradiția latină, sunt proclamate de 
lectorul instituit, bărbat sau femeie” 
(VD 58). Instrucțiunea din 20 iulie 2020 
redactată de Congregația pentru Cler 
face un pas mai departe atunci când 
afirmă: „Credincioșii laici, conform 
dreptului, pot fi instituiți lectori și aco-
liți în formă stabilă, printr-un rit specific” 
(Convertirea pastorală 97). Recenta 
Scrisoare Apostolică Spiritus Domini o 
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confirmă: „Laicii [bărbați sau femei] 
care au vârsta și calitățile determinate 
prin decretul Conferinței Episcopale, 
pot fi asumați în mod stabil, prin ritul 
liturgic stabilit, în slujirile de lectori și 
acoliți”. 

Pentru a trăi, Biserica are nevoie 
de „a se hrăni cu pâinea vieții”, nu doar 
de la masa Trupului lui Cristos, ci și de 
la cea a Cuvântului lui Dumnezeu 
(DV 21). Ascultarea Cuvântului lui 
Dumnezeu este o condiție esențială a 
vieții fiecărui botezat și a întregii Bise-
rici. Biserica și sacramentele sale se nasc 
din Cuvânt; cuvântul Evangheliei este 
cel pe care Biserica îl vestește atunci 
când merge în misiune pentru a ajunge 
la „nucleele cele mai profunde ale sufle-
tului orașelor” (EG 74). Acest Cuvânt, 
cuprins în Scriptură, se concentrează 
în întregime în Cristos care, conform 
tradiției patristice și medievale, este 
„Cuvântul abreviat”. În El, verba multa 
(multele cuvinte) ale scriitorilor biblici 
devin pentru totdeauna Verbum unum 
(singurul Cuvânt) care oferă acces la un 
drum de spiritualitate creștină, care 
conduce la intimitate cu Tatăl și la comu-
niune cu frații și surorile. 

Pentru ca poporul lui Dumnezeu să 
poată asculta Cuvântul lui Dumnezeu 
(cf. Lc 11,28), Duhul Sfânt a inspirat slu-
jirea lectoratului. Această slujire își află 

rădăcinile în proiectul plin de iubire al 
Tatălui pentru mântuirea oamenilor, 
care s-a revelat și împlinit în Fiul său 
Isus care, înviat din morți, s-a înălțat la 
Tatăl, încredințând Bisericii, în persoana 
Apostolilor, datoria de a proclama Evan-
ghelia la toată făptura (cf. Mc 16,15). 

Potrivit indicațiilor date de Papa 
Francisc în Scrisoarea adresată prefec-
tului Congregației pentru Doctrina 
Credinței cu privire la promulgarea 
Motu proprio Spiritus Domini suntem în 
așteptarea modificărilor ce vor fi aduse 
„Ritului de instituire a lectorilor și 
acoliților”. Actualul rit prevede ca 
Ministerul Lectorului să fie acordat în 
timpul celebrării euharistice. Imediat 
după proclamarea Evangheliei candi-
dații sunt chemați pe nume, urmează 
predica sau învățătura celebrantului, 
invitația la rugăciune către cei pre-
zenți, rugăciunea solemnă de binecu-
vântare și ritul în sine care, pentru Lec-
tori, constă în încredințarea cărții Sfintei 
Scripturi.



FORMAREA CANDIDAȚILOR 
LA ACEASTĂ SLUJIRE

Conform celor hotărâte de Papa 
Francisc „conferințele episcopale vor avea 
datoria de a stabili criterii adecvate 
pentru discernământul și pregătirea can-
didaților și candidatelor la slujirea lecto-
ratului” (Scrisoare către prefectul Con-
gregației pentru Doctrina Credinței, 
10 ianuarie 2021), pe baza situațiilor 
personale și locale, pentru a evita orice 
improvizație, deoarece lectorul este 
primul mediator al Cuvântului lui 
Dumnezeu, cel care trebuie să ajute 
adunarea liturgică să primească mesajul 
și să se îngrijească de el, pentru a-l tra-
duce în viață. Întreaga sa persoană este 
chemată să transmită un Cuvânt care 
este „puterea lui Dumnezeu pentru mân-
tuirea oricui crede” (Rom 1,16). Trupul, 
vocea, chiar și îmbrăcămintea devin un 
vehicul al mesajului Scripturii. Lectorului 
i se mai cere nu doar să citească textele, 
ci și să înțeleagă mesajul pe care acestea 
îl conțin (cf. Fap 8,30) pentru a-l putea 
primi în credință. Important va fi, drept 
urmare, un proces permanent de frecven-
tare a textului biblic care să cuprindă 
cele trei etape care constau în a citi, a 
înțelege și a crede. 

Este oportun ca această pregătire să 
prevadă: o formare lingvistică, istorică şi 

culturală, care să dea posibilitatea de a 
citi fără dificultate textul, de a sesiza 
articularea sa internă și de a evidenția 
contextul evenimentelor relatate și cate-
goriile culturale în care au fost redate 
diferitele texte biblice; o formare biblică 
şi teologică, ce să ajute la surprinderea 
diferențelor între genurile literare, a 
intenției autorilor biblici, a efectelor pe 
care ei voiau să le producă și a inimii 
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mesajului revelat în lumina credinței; o 
formare liturgică, ce să permită perce-
perea sensului profund al liturgiei, a 
structurii liturgiei Cuvântului și a rapor-
tului care se instaurează între liturgia 
Cuvântului și liturgia euharistică; o for-
mare tehnică, ce să permită citirea textului 
biblic fără nici o reținere, cu o dicție 
corecta, cu o bună intonație pe baza 

genului literar al textului, atât cu vocea, 
cât și recurgând la instrumentele de 
amplificare care redau mai inteligibil 
conținutul lecturii lor, luând o poziție 
corporală care să permită vocii cea mai 
bună emisie și adoptând o îmbrăcăminte 
corespunzătoare, care să unească sobri-
etatea și frumosul.



Cuvântul lui Dumnezeu în viața familiei

A IUBI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Familia, „Biserica familială” (LG 11), 
este un loc potrivit pentru a asculta, a 
medita și a ne ruga Cuvântul lui 
Dumnezeu (cf. VD 85). Cu toate acestea, 
pentru ca el să poată hrăni pe deplin 
viața eclezială și familială, este necesar 
să reînnoim în fiecare zi trei hotărâri:
1. să iubim Cuvântul lui Dumnezeu, 

deoarece prospețimea iubirii elimină 
toxinele narcisismului;

2. să iubim Cuvântul lui Dumnezeu, 
deoarece bogăția iubirii produce ener-
gie pentru a depăși dificultățile vieții;

3. să iubim Cuvântul lui Dumnezeu, 
deoarece parfumul iubirii ne face să 
percepem că singura persoană care 
trebuie să se schimbe suntem chiar noi.

Iubind Cuvântul lui Dumnezeu, îi 
dăm posibilitatea să coboare mai repede 
în adâncul fricilor noastre (deseori 
neexprimate) și să dea o deplină semni-
ficație bucuriilor pe care le trăim. A iubi 
Cuvântul lui Dumnezeu este alegerea 
cea mai eficace pentru a evita să fim 
„persoană de plută”: indivizi incapabili 
să coboare în profunzimile marilor între-
bări existențiale prezente în inima 
noastră, resemnați să plutim la suprafața 
flecărelilor cotidiene. Iubirea, în schimb, 
sapă; iubirea nu fuge de deziluzii și de 
eșecuri; dimpotrivă, le străbate pentru 

a le elabora și a le descoperi ca pe o 
ocazie de renaștere și de relansare. 
„Simți că ai ajuns la o limită. Visezi să 
evadezi. Stai însă atent la vise. Pentru a 
evada din tine, nu alerga, nu fugi: mai 
degrabă sapă în acest spațiu îngust care 
îți este dat... Vanitatea aleargă, iubirea 
sapă. Dacă fugi în afara ta, închisoarea 
ta va alerga împreună cu tine și, în iureșul 
alergării, se va strânge tot mai mult în 
jurul tău: dacă, în schimb, cobori în tine 
însuți, ea se va deschide și va deveni 
paradis!” (Gustave Thibon).

E bine să ne întrebăm:

• Iubesc Cuvântul lui Dumnezeu? Cum 
îmi pot arăta iubirea mea pentru el?

• Simt că Cuvântul lui Dumnezeu mă 
face să cresc în iubirea față de Biserică 
și față de familia mea?

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 
PROMOVEAZĂ DISTRIBUIREA 
ÎN COMUN

„Astfel pregătești pământul: îi uzi 
brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu 
ploaie și-i binecuvântezi răsadurile” 
(Ps 65). Dumnezeu însuși este modelul 
la care omul trebuie să facă referință 
pentru a locui pământul conform drep-
tății. De-a lungul întregului an Dum-
nezeu lucrează neîncetat, precum un 
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agricultor înțelept, pentru că vrea să 
ofere hrană propriei sale familii, omenirii.

Primele trei capitole din Cartea Genezei 
sunt realiste: adesea experimentăm un 
pământ aparent uitat de Grădinarul său, 
irigat cu o regularitate înspăimântătoare 
de sângele lui Abel cel nevinovat. Ace-
leași pagini însă, amintesc și de visul lui 
Dumnezeu: omenirea este chemată să 
locuiască pământul și să colaboreze cu 
Creatorul său, îngrijind-o cu pasiune și 
cultivând-o cu responsabilitate. În planul 
lui Dumnezeu pământul este grădina 
întâlnirii, a dialogului și a împărtășirii.

Să ne ajutăm să trăim relațiile noastre 
ecleziale și familiale arând adânc 
pământul schemelor noastre mentale 
cu plugul bunului Cuvânt al lui Dum-
nezeu, pentru a învăța să-i primim și 
să-i descoperim ca frați pe aceia care 
nu-și pot cultiva pământul lor, deoarece 
sunt constrânși să fugă de războaie și de 
violențe. Papa Francisc amintește că 
pământul încredințat nouă de Dumnezeu 
este locuit în mare parte de persoane 
înfometate și disperate, care au nevoie 
să fie primite în jurul mesei solidarității: 
„Ce tip de lume dorim să transmitem 
celor care vor veni după noi, copiilor 
care cresc? Această întrebare nu se referă 
numai la mediu în mod izolat, pentru că 
nu se poate pune problema în manieră 
parțială. [...] Dacă această întrebare 
este pusă cu curaj, ne conduce în mod 

inevitabil la alte întrebări foarte directe: 
În ce scop trecem din această lume? 
Pentru ce scop am venit în această viață? 
Pentru ce scop lucrăm și luptăm? Pentru 
ce acest pământ are nevoie de noi?” 
(Laudato si’, 160).

• Meditarea Cuvântului lui Dumnezeu 
te-a condus la grija față de creație și 
la împărțirea bunurilor tale cu cei 
nevoiași?

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 
PROPUNE UN STIL DE VIAȚĂ

„Pământul pe care ți-l voi arăta eu” 
(Gen 12, 1): cu această indicație, Dum-
nezeu deschide fereastra vieții lui Avram 
către orizonturi neașteptate, diferite de 
cele pe care și le propusese în „agenda” 
proprie. Promisiunea, din partea lui 
Dumnezeu, a unui alt pământ, permite 
lui Avram să experimenteze viața ca pe 
un drum mereu nou, orientat spre îna-
inte, către o țintă care îi va da curajul să 
traverseze bucuriile și oboselile aventurii 
omenești zilnice. „Pământul promis” 
este stilul de viață al aceluia care se lasă 
atras de Isus din Nazaret, Dumnezeul 
cel blând și umil cu inima; este stilul de 
viață la care suntem chemați în raport 
cu soțul/soția, cu fiii, cu colegii de școală, 
cu profesorii, colegii de muncă, vecinii 



de casă, părinții, cu cei săraci și nevoiași, 
cu cei bogați și cei sănătoși. „Pământul 
promis” nu este „pământ cucerit”. 
„Pământul promis” evocă precaritatea 
mersului. „Pământul cucerit” indică păs-
trarea unui trofeu. „Pământul promis” dă 
naștere dorinței de viitor și deschiderii 
față de acesta. „Pământul cucerit” favo-
rizează imobilitatea și teama de viitor. 

Oameni cuceritori sau care merg pe 
drum? Cuceritorul consideră „pământul 

promis” ca pe o realitate pe care trebuie 
să o stăpânească, sau ca pe un rol de 
obținut cu orice preț și de deținut cât mai 
mult timp posibil. Cuceritorul exploa-
tează „pământul promis” pentru pro-
priile interese, uitând de Acela care i l-a 
încredințat și de motivul pentru care i 
l-a promis. Cuceritorul se cuibărește cu 
plăcere în fotoliul comod al convingerii 
că a înțeles totul și, aproape întotdeauna, 
că l-a înțeles mai bine decât ceilalți. 
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Cel care merge pe drum în schimb, 
descoperă în persoanele care îmi sunt 
alături și în ambientul care îl înconjoară 
„ pământul promis” către care este 
chemat să facă primul pas pentru a crea 
fraternitate și pentru a se îngriji de „casa 
comună” a omenirii.

• Ești o persoană care merge pe dru-
murile acestui pământ sau cuceritorul 
acestuia?

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 
DĂ NAȘTERE BINELUI COMUN

„Faraonul i-a spus lui Iosif: «Iată, te 
pun mai mare peste toată țara Egip-
tului»” (Gen 41,41). Istoria lui Iosif 
(cf. Gen 37–50) are marea valoare de a 
oferi primelor pagini ale Genezei com-
pletarea de care acestea aveau nevoie 
cu privire la raportul corect între om și 
pământ: este nevoie de oameni precum 
Iosif Egipteanul, de persoane care să 
știe să îngrijească și să cultive pământul 
în timpul vacilor grase și, mai ales, în 
timpul celor slabe. Iosif Egipteanul inter-
pretează munca asemenea unui adevărat 
om de stat: valorizează recoltele, păs-
trându-le în grânare, dar știind și să le 
deschidă mai târziu, când apare nevoia. 
Spre Egipt se îndreaptă popoare „din 
toate țările” căutând să fugă de foame 
„căci foametea lovise tot pământul” 
(Gen 41,57). Înțelepciunea agricolă a lui 
Iosif a făcut din pământul egiptean un 
loc de convergență, de primire și model 
de economie solidară. Iosif Egipteanul 
realizează planul lui Dumnezeu elabo-
rând soluții adecvate și concrete, capa-
bile să dea naștere binelui comun pentru 
omenirea aflată în nevoie. 

Spre țara Egiptului se îndreaptă și 
frații lui Iosif: îi recunoaște în mijlocul 
atâtor refugiați care ajung acolo după 
ce înfruntaseră drumuri extenuante și 



periculoase pe pământ sau ... pe mare. 
Iosif îi îmbrățișează pe frații săi refu-
giați, dizolvând în iertare orice ran-
chiună și prejudecată. Pe pământul 
egiptean, cultivat și păzit de Iosif, se 
împarte acum un alt tip de hrană, indis-
pensabilă pentru supraviețuirea ome-
nirii: grâul hrănitor și gustos al împăcării 
frățești, luat din grânarul milostivirii 
lui Dumnezeu.

• Cuvântul lui Dumnezeu m-a condus 
la milostivire, la iertarea celui care 
m-a ofensat, la căutarea binelui 
comun?

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 
NE ÎNTĂREȘTE ÎN CĂLĂTORIE

„Dumnezeu i-a strigat din tufiș: 
«Moise, Moise!» El a răspuns: 
«Iată-mă!» S-a auzit din nou: «Nu 
te apropia! Scoate-ți sandalele din 
picioare...»” (Ex 3,4-5). Moise, călătorul 
prin excelență către țara promisă, ne 
arată ce înseamnă a merge pe drum, 
între hotarele nesiguranței omenești, 
alături de un Dumnezeu eliberator și de 
un popor chemat la libertate. În vocația 
sa Moise înțelege că viața sa proprie va 
fi un drum imprevizibil, imposibil de 
planificat în cele mai mici detalii: 
„Drumețule, urmele tale sunt drumul. 

Drumețule, nu există drumul; drumul 
se face mergând” (Antonio Machado). 

Pentru a reuși să mergem în ritmul 
inimii lui Dumnezeu, în vulnerabili-
tatea pe care am trăit-o ca Biserică și 
familie în timpul pandemiei Covid-19, 
suntem chemați să facem la fel ca Moise, 
să ne scoatem sandalele: să renunțăm 
la rigiditatea punctelor noastre de vedere 
și să le înmuiem în focul îndurării lui 
Dumnezeu. Nici măcar revelarea 
numelui însuși al lui Dumnezeu nu 
spune totul despre identitatea Celui 
care îl cheamă pe Moise; Dumnezeu este 
întotdeauna dincolo de orice înțelegere 
a noastră: este acea nesiguranță cu pri-
vire la ceea ce ni se pare că am înțeles 
despre Dumnezeu. Mersul nostru ca 
Biserică și ca familie va avea nevoie de 
mușchii umilinței, cordialității și ama-
bilității. Gândindu-se la puterea Egip-
tului, Moise este conștient că el nu este 
potrivit, dar merge totuși până la faraon 
și mijlocește pentru poporul lui Dum-
nezeu.

Drumul prin deșert evidențiază ulte-
rior nesiguranța de a merge spre țara 
promisă; și totuși, și în deșert Dumnezeu 
se îngrijește de poporul său: „El l-a aflat 
într-un pământ pustiu. L-a înconjurat, 
l-a crescut, a avut grijă de el ca de pupila 
ochilor săi” (Dt 32,10). După ce și-a 
dăruit întreaga viață pentru a ajunge în 
țara promisă, Moise nu poate intra în ea: 
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o contemplă de departe, acceptând ca 
alții să-i locul. Moise experimentează 
faptul că „țara promisă” este speranță 
pentru cei ce merg și știu să privească 
departe pentru binele celorlalți.

• Cum m-am simțit întărit de Cuvântul 
lui Dumnezeu în momentele dificile?

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 
DĂRUIEȘTE SPERANȚĂ

„Stăpâne, mai lasă-l și acest an” 
(Lc 13,8). În parabola evanghelistului 
Luca se relatează că, deși stăpânul unei 
vii plantase un smochin într-un pământ 
roditor ca cel al viilor, smochinul nu dă 
deloc roade. Datorită intervenției viti-
cultorului (o minunată figură a lui Isus) 
smochinul este săpat și i se pune gunoi 
la rădăcină cu speranța că va da roade. 
Având în vedere sărăcia fertilizantelor 
din acea epocă, doar viile primeau 
gunoi la rădăcină; în mod cert nu și 
smochinii care, în general, cresc și rodesc 
în terenuri sărace și pietroase: un ele-
ment în plus pentru a aprecia iubirea 
surprinzătoare a viticultorul pentru 
acest smochin.

„Încă și acest an”: evanghelia reu-
șește să transmită că răbdarea Tatălui, 
„sugerată” de Fiul, este capabilă să ofe-
re o nouă posibilitate de viață tocmai 

când soarta acelei plante părea deja 
pecetluită. Tot astfel, viața de zi cu zi pe 
care o trăim ca Biserică și familie este un 
timp al îndurării, al răbdării din partea 
lui Dumnezeu, chiar și atunci când... nu 
dăm roade. 

„Încă și acest an”: această indicație 
de timp este gândită de Evanghelie 
pentru a ne stimula, ca Biserică și ca 
Familie, să redescoperim urgența de a 
lucra la reforma atitudinilor noastre zil-
nice, verificând înclinațiile inimii 
noastre. Este un motiv de bucurie să 
știm că există un Viticultor care, dincolo 
de munca sa cu via cea mare și rodi-
toare, își face timp și pentru a săpa cu 
răbdare în jurul vieții noastre zilnice 
ecleziale și familiale, care poate fi uneori 
exact ca aceea a smochinului: incapabilă 
să dea roade. A da rod nu este cel mai 
urgent lucru pentru Biserică și familie, 
ci a învăța în fiecare zi să ne lăsăm lucrați 
de Isus și de iubirea sa față de noi, așa 
cum suntem noi acum.

• În acest an, am permis ca Isus, 
Cuvântul Întrupat, să intre în adâncul 
inimii mele pentru a-l putea trans-
forma?



Numai cine ascultă poate vesti: 
Cuvântul lui Dumnezeu și cateheza  
la lumina noului Directoriu

„Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea zilnică,
ce regenerează şi alimentează fără întrerupere drumul eclezial.
Slujirea Cuvântului aşadar, se naşte din ascultare şi educă la arta de a asculta,
deoarece numai cine ascultă poate şi să vestească.
«Întreaga evanghelizare se întemeiază pe Cuvântul lui Dumnezeu
ascultat, meditat, trăit, celebrat şi mărturisit.
Sfânta Scriptură este izvor al evanghelizării» (EG 174)”.
(Directoriul pentru Cateheză, 283))

Noul Directoriu pentru Cateheză, 
publicat de Consiliul Pontifical pentru 
Promovarea Noii Evanghelizări la 25 iunie 
2020, tratând tema transmiterii Evan-
gheliei – mandat încredințat de Domnul 
Isus Bisericii sale (cf. Mt 28,18-20) –  evi-
dențiază că această datorie a fost reali-
zată transmițând Cuvântul lui Dum-
nezeu pe cale orală (Tradiția) și în scris 
(Scriptura Sacră). Nu se poate uita 
faptul că Biserica poate fi în slujirea 
Cuvântului lui Dumnezeu, anunțându-l 
în mod eficace lumii, numai în măsura 
în care ea cea dintâi știe să stea în fața 
Cuvântului într-o „ascultare pioasă” 
(DV 1).

În această privință, reluând cuvin-
tele lui Benedict al XVI-lea, Directoriul, 
la nr. 283, amintește că „Biserica se înte-
meiază pe Cuvântul lui Dumnezeu, se 
naște și trăiește din el. De-a lungul seco-
lelor, in istoria sa, poporul lui Dum-
nezeu și-a găsit mereu în el forța sa, iar 
comunitatea eclezială crește și astăzi în 

ascultarea, în celebrarea și în studierea 
Cuvântului lui Dumnezeu (Verbum 
Domini, 3). Pare să răsune din nou în 
aceste cuvinte chemarea insistentă a sf. 
Paul al VI-lea, care, în Evangelii nunti-
andi, afirma: „Evanghelizatoare, Bise-
rica începe prin a se evangheliza mai 
întâi pe sine. Comunitate de credin-
cioși, comunitate de speranță trăită și 
participată, comunitate de iubire fra-
ternă, ea are nevoie să asculte încon-
tinuu ceea ce trebuie să creadă, motivele 
speranței sale, porunca nouă a iubirii 
[...] Ea are mereu nevoie de a fi evan-
ghelizată, dacă vrea să-și păstreze pros-
pețimea, elanul și puterea de a vesti 
Evanghelia” (nr. 15). 

Biserica, în fiecare fază a procesului 
de evanghelizare, vestește Cuvântul lui 
Dumnezeu întregii omeniri, desfă-
șurând astfel o slujire care „se naște din 
ascultare și educă la arta ascultării” 
Cuvântului (cf. DC 283). Printre diferitele 
forme în care se poate exercita această 
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slujire a Cuvântului (cf. DC 37), figu-
rează slujirea catehetică, în pluralitatea 
de tipologii în care se poate realiza: 
prima vestire, cateheza inițierii creș-
tine, cateheza permanentă, etc. În viața 
comunității creștine, cateheza are misi-
unea de a fi „cutia de rezonanță” a 
Cuvântului lui Dumnezeu în inimile 
oamenilor,  ajutând pe fiecare să intre 
într-un dialog intim și de iubire cu 
Dumnezeu, prin Cuvântul său întrupat, 
Isus Cristos înviat și viu, unicul care 
poate răspunde dorințelor și aspirațiilor 
celor mai profunde (cf. DC 53-54. 91-92). 
Nu se poate înțelege așadar cateheza 
decât plecând de la legătura ei vitală 
cu Cuvântul lui Dumnezeu, care con-
stituie motivația sa cea mai profundă. 

Indicând în mod sintetic obiectivele 
catehezei, Directoriul afirmă: „realitate 
dinamică și complexă în slujirea Cuvân-
tului lui Dumnezeu, ea însoțește, educă 
și formează în credință și la credință, 
introduce în celebrarea Misterului, lumi-
nează și interpretează viața și istoria 
umană” (nr. 55).

• în primul rând, cateheza constituie 
un drum de însoțire și educare la 
credință, atât a acelora care nu-l 
cunosc încă pe Domnul, cât și a ace-
lora care au aderat deja la el și și-au 
manifestat dorința de a-l urma mai 
îndeaproape (cf. DC 80).

• în al doilea rând, cateheza deschide 
drumul spre celebrarea Misterului 
prin experiența liturgiei, a sacra-
mentelor, a rugăciunii și a evlaviei 
populare: în acest mod, cei botezați 
experimentează în mod viu și eficace 
harul lui Dumnezeu și continuă să se 
hrănească și să crească în ucenicie 
(cf. DC 81-82. 86-87. 286).

• în al treilea rând, cateheza îi ajută în 
mod treptat pe creștini să lumineze 
și să interpreteze viața și istoria 
umană la lumina credinței, permi-
țând ca modul lor de a gândi, de a 
judeca și a acționa să fie plăsmuit de 
Duhul Sfânt și să devină tot mai con-
form cu viața cea nouă a Celui Înviat 
(cfr. DC 83-85).

• în al patrulea rând, cateheza îi intro-
duce pe fiii lui Dumnezeu în viața 
comunității ecleziale în care, trăind 
legătura frățească sub semnul iubirii 
și al împărtășirii, devin martori ai 
Domnului în lume, dispuși să ves-
tească ca ucenici misionari bucuria 
de a-l fi întâlnit (cf. DC 88-89. 284).

În fiecare dintre aceste ambiente – 
vestirea credinței, inițierea la celebrarea 
Misterului, formarea conștiinței, viața 
comunitară și elanul misionar – cate-
heza nu poate să nu se refere la Sfânta 
Scriptură, datorită raportului special pe 



care ea îl are cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
Scriptura care „atinge în profunzime 
sufletul omenesc, mai mult decât orice 
alt cuvânt” (DC 91), este „esențială 
pentru a înainta în viața de credință” 
(DC 74). Din acest motiv, cateheza se pre-
ocupă să-i introducă în mod concret pe 
credincioși la cunoașterea paginilor 
Vechiului și Noului Testament, funda-
mentale pentru a înțelege etapele isto-
riei mântuirii cu evenimentele sale și 
protagoniștii ei. Familiaritatea cu textul 
sacru, citit și meditat mereu în credința 
și tradiția Bisericii, deschide inima 
celui botezat la cunoașterea mirabilia 
Dei și îl învață să-l perceapă pe Domnul 
viu și activ în lume. „A se simți acasă” în 
complexitatea situațiilor și personajelor 
biblice face posibilă acea lentă transfor-
mare interioară a ucenicului, care, sedus 
de vocea Maestrului și împreună cu el, 
face din însăși viața sa un dar pentru 
frați. 

Deoarece cateheții pot deveni însoți-
tori de drum ai fraților lor în experiența 
minunată de a-l cunoaște și a-l urma pe 
Domnul, este necesar ca ei cei dintâi să 
crească în ascultarea Cuvântului lui 
Dumnezeu. În acest scop, Directoriul nu 
uită să sublinieze importanța formării 
biblice a cateheților (cf. DC 143-144), 
care să le permită să-l cunoască tot mai 
bine pe Acela pe care l-au primit prin 

credință ca Domn al lor. A face toate efor-
turile, atât în comunitatea parohială, 
cât și în cea diecezană, de a furniza itine-
rarii biblice, zile sau săptămâni de studiu 
și aprofundare a unei cărți din Scriptură, 
momente de lectio și de meditație a pagi-
nilor sacre este, probabil, printre activi-
tățile pastorale, aceea care, cu o mai mare 
eficacitate, permite seminței credinței 
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să își înfigă rădăcinile în profunzime și 
să aducă roade în viitor. 

O propunere pentru formarea biblică 
este cateheza biblică, ce poate fi imple-
mentată în parohii sau în grupuri, aso-
ciații și mișcări ecleziale. Ea are ca scopul 
de a face cunoscute lucrările și cuvintele 
prin care Dumnezeu s-a revelat omenirii 
în istoria sa concretă. Metoda de lucru 

poate fi rezumată în mod schematic în 
următorii pași:

1. Catehetul alege un text biblic, ținând 
cont de necesitățile participanților 
sau de drumul de parcurs. După invo-
carea Duhului Sfânt printr-o rugă-
ciune sau un cântec, fragmentul este 
proclamat în mod lent și cu voce clară.



2. Catehetul lasă un timp pentru citirea 
personală a textului, invitându-i pe 
interlocutori să privească situația vieții 
personajelor, dialogurile între ele, 
acțiunile făcute de acestea, evenimen-
tele istoriei personale sau comunitare la 
care se referă textul. Fiecare partici-
pant trebuie să își noteze ceea ce 
observă în text.

3. Catehetul îi invită pe participanți să 
împărtășească roadele observațiilor 
lor, căutând să-i implice pe toți.

4. Catehetul conduce reflecția grupului, 
evidențiind acele aspecte ale poves-
tirii care conduc la descoperirea lucră-
rilor şi a cuvintelor prin care Dumnezeu 
s-a revelat omului în istoria sa perso-
nală şi în istoria comunității.

5. Catehetul propune o serie de între-
bări, pentru ca fiecare dintre partici-
panți să devină conştient de lucrările şi 
cuvintele prin care Dumnezeu s-a făcut 
cunoscut și și-a revelat iubirea și 
apropierea sa, mai ales în situațiile 
mai dificile ale vieții lor. În plus, tre-
zește în ei angajamentul de a acționa 
și a vorbi așa cum Dumnezeu a 
făcut-o cu el.

6. În momentul final de rugăciune, cate-
hetul îi invită pe participanți să pună 
în mâinile lui Dumnezeu angajamen-
tele luate la cateheză.

Iată un exemplu al acestui model de 
cateheză biblică, luând în considerație 
fragmentul evanghelic al întâlnirii 
dintre Isus și femeia samariteană.

1. După invocarea Duhului Sfânt, se 
proclamă textul din In 4,5-42.

2. Se lasă un timp pentru lectura și medi-
tarea personală a textului privind la 
situația lui Isus, la situația samari-
tenei, la dialogurile dintre ei, la acți-
unile pe care fiecare le face, la eveni-
mentele istorice la care se face 
referință, la schimbarea care are loc 
în femeia samariteană și în concetă-
țenii ei.

3. Participanții împărtășesc între ei 
aspectele pe care le-au putut sur-
prinde la punctul precedent.

4. Câteva elemente de aprofundare a 
textului biblic:

• Isus, asemenea multor oameni 
obosiți de drum, caută odihnă, 
caută să-și recupereze puterile și 
se așază aproape de o fântână. Este 
ora cea mai caldă a zilei: singură-
tatea și nevoia se unesc în acest 
moment (v. 6).

• Isus trece dincolo de stereotipuri 
și cere unei femei samaritene să-i 
dea de băut (vv. 7-9). Dumnezeu 
ia mereu inițiativa, se apropie 
cu umilință de om în situațiile 
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cruciale ale existenței sale pentru 
a intra în dialog cu el și a-l face să 
descopere prezența sa iubitoare 
în aceste situații, precum și în 
istoria omenirii. În acest fel, omul 
își poate da seama că doar El îi 
poate da ceea ce dorește într-adevăr 
în adâncul inimii (vv. 10-26).

• Samariteana, impresionată de 
lucrările și cuvintele lui Isus, se 
întreabă dacă nu cumva el este 
Mesia cel așteptat și o spune 
mai departe celorlalți locuitori ai 
satului, bărbați și femei care, ase-
menea ei, sunt excluși de la viața 
socială și religioasă, rămânând 
la marginea drumului. Aceștia 
vin să-l întâlnească, angajându-se 
cu propria lor persoană (vv. 28-30).

• Samaritenii, intrând în contact 
direct cu Isus, cred în el; în lucră-
rile și cuvintele sale l-au aflat pe 
Mântuitorul lumii (vv. 39-42).

5. La lumina textului biblic pot fi suge-
rate câteva întrebări pentru viața și 
angajamentul personal:

• În care momente sau situații de 
viață m-am simțit obosit, descu-
rajat pentru a-mi mai continua 
drumul?

• Unde am căutat odihnă, unde am 
mers să-mi recapăt forțele?

• În acele momente sau situații am 
descoperit prezența lui Dumnezeu 
și m-am putut simți iubit de el? 
Prin care persoane, lucrări sau 
cuvinte?

• Mă simt împins să împărtășesc 
experiența iubirii sale cu alte per-
soane? Prin care fapte și cuvinte 
pot face ca cei care sunt margina-
lizați în societate sau în Biserică 
să-l poată experimenta pe Isus ca 
Mântuitor al lor?

6. Cateheza se poate încheia implorând 
mijlocirea Fecioarei Maria, model prin 
excelență al celui care ascultă, medi-
tează și pune în practică Cuvântul 
lui Dumnezeu.



Logo-ul pentru Duminica 
Cuvântului lui Dumnezeu 

Logo-ul Duminicii Cuvântului lui 
Dumnezeu se inspiră din fragmentul 
evanghelic al ucenicilor din Emaus 
(cf. Lc 24,13-33) și scoate în evidență tema 
raportului dintre călători, exprimat 

prin priviri, gesturi și cuvinte. Isus 
apare ca acela care „se apropie de ome-
nire și merge cu ea” (Lc 24,15), „stând în 
mijlocul ei” (In 1,14).
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Ucenicii
„Doi dintre ei erau pe drum” (Lc 24,13). 
În cei doi ucenici Luca surprinde chipul tuturor credincioșilor.
Atenția la reciprocitatea dintre masculin și feminin,
care traversează întregul text al lui Luca, i-a împins pe unii 
exegeți să vadă în relatare o pereche, identi�când-o în 
ucenicul anonim pe soția lui Cleopa.

Cel Înviat 
Cu discreție, Isus ni se alătură
pe drum, „se pune în mijloc”,
sălășluind în istoria noastră,
în întrebările noastre.
El ne interpelează
și ne ascultă ceea ce-i spunem
în tăcerea inimii:
„Isus în persoană se apropie
și merse cu ei”
(Lc 24, 15).

Steaua 
Arătată cu degetul de cel Înviat,
este semnul Evanghelizării:
„Ei povesteau ceea ce
�������se petrecuse și cum
����������������îl recunoscuseră la frângerea
                  pâinii” (Lc 24, 35).

Lumina 
În timp ce soarele se îndreaptă
spre as�nțit, o altă lumină
încălzește inima ucenicilor:
lumina Cuvântului.
În gestul euharistic
ea va ajunge
 la plinătate, făcând
deplină comuniunea
cu Învățătorul: 
 „Atunci ochii li s-au deschis
și l-au recunoscut”
(Lc 24, 29).

Picioarele
Cel Înviat împărtășește pașii omului
și puterea Cuvântului său 
știe cum să le îndrepte în direcția corectă,
pentru că „Cuvântul tău e făclie pentru pașii mei
și lumină pentru cărările mele” (Ps 119,105).
Din acest motiv,
ei „ridicându-se în același ceas,
s-au întors la Ierusalim” (Lc 24,33).

Toiagul 
Subțire și nesigur, precum toate
siguranțele omenești, exprimă
fragilitatea ucenicilor care
„s-au oprit cu fața întristată”
(Lc 24, 17).
Cel Înviat le dă putere
prin Cuvântul „viu, e�cace
și mai ascuțit decât orice sabie
cu două tăișuri… care pătrunde
sentimentele și gândurile
inimii” (Evr 4, 12). 

           Sulul
           În dialogul dintre
        Vechiul și Noul
      Testament
   se descoperă misterul
mântuirii.
„Şi, începând de la Moise
 şi toţi profeţii, le-a explicat
din toate Scripturile
cele referitoare la el”
(Lc 24, 27).
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Fericiţi sunt aceia care ascultă
cuvântul lui Dumnezeu!

(Lc 11,28)
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