
                               Lumină și Întuneric

                                                 Postul Mare ne trimite în mod constant prin 
                                           mijlocul umanității noastre spre lumina Pascală. 
                                             Astăzi vedem din nou cum Isus-ul ioanian este 

punctul central al credinței, sursa luminii, dătătorul de vedere. Fiind apropiată 
de Postul Mare, evanghelia are și ea un motiv baptismal distinct. Paul îi 
încurajează pe Efeseni să trăiască în lumină și să evite întunericul păcatului. De 
la obscuritatea relativă și nepregătirea totală, tânărul David, din prima lectură 
de astăzi, este adus în lumina lui Dumnezeu pentru a fi uns rege. Neechipat cu 
standardele umane, el e scos în evidență de Dumnezeu care pune ce e mic la 
înaintare însă care vede și profunzimile inimii.

Una dintre citatele cele mai memorabile din scriptură apare în textele 
liturgiei de astăzi, în cartea 1 a lui Samuel. Oamenii văd aparențele însă 
Dumnezeu vede inima. Exteriorul ne atrage atât de mult și de adesea. Grijile 
noastre sunt ridicate de eroii noștri din viață și adesea sunt trântite la pământ 
în momentul în care descoperim că picioarele lor sunt din lut. Suntem înălțați, 
chiar și în Biserică, cu titluri și onoruri ca barometre ale vredniciei. Oare nu 
„oameni mici” sunt cei care ne inspiră cel mai mult? Persoanele în vârstă 
care, indiferent de vreme, participă la sfânta Liturghie zi de zi. Persoanele a 
căror scop principal este sacralitatea încrederii. Bolnavi țintuiți la pat a căror 
acceptare descoperă o credință incredibilă. Sunt oameni care au atât de puține 
de dat însă care fac asta și care oferă un zâmbet recunoscător ce vorbește de la 
sine destul de tare. Dumnezeu vede multe în persoanele simple marginalizate 
din viața noastră de zi cu zi, mai multe decât criteriile umane pe care lumea le 
admite atât de mult. Însă căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre.

Cât de pregătit a fost omul orb pentru a veni la Isus! Recunoștința lui a 
fost fără margini, mai ales în acel moment în care el a răspuns fără ezitare 
formidabililor săi oponenți. El doar a rostit adevărul în timp ce ei încercau 
pe cât puteau să îl evite. Erau prea multe în joc în acceptarea lui Cristos, 
cursul ales pentru a-l face nevrednic de credință prin răstălmăcirea dovezilor. 
Oare adesea nu acționăm și noi într-un mod asemănător? Nepărtinirea și 
transparența se pierd în vastele interese. Apărăm poziții, nu din convingere, 
ci fiindcă avem prea multe de pierdut. Alegem să nu ne cântărim motivele 
așa cum ar trebui. În loc să ne admitem greșelile proprii mai degrabă alegem 
să îi facem pe alții vinovați. În loc să adresăm probleme controversate sau 
sensibile, cu sinceritate, mai degrabă alegem să vorbim în echivocuri decât să 
nemulțumim. Ca și creștini suntem chemați la lumină, la vedere, la vigilență. 
Asta înseamnă transparență în viața de zi cu zi, candoare și caritate. În botez cu 
toți am fost curățați cu apă curată. Probabil că ar trebui să reflectăm mai mult 
asupra simbolului decât o facem deja.
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LECTURA I
David este uns rege al lui Israel.

Citire din cartea întâi a lui Samuel                                16,1b.6-7.10-13a
În zilele acelea, Domnul i-a spus lui Samuel: „Umple-ţi cornul cu untdelemn 

şi du-te! Te voi trimite la Iese, cel din Betleem, căci am văzut între fiii săi un 
rege pentru mine” 6 Când ei au venit, Samuel l-a văzut pe Eliab şi a zis: „Cu 
siguranţă, unsul Domnului este înaintea lui”. 7 Domnul i-a zis lui Samuel: „Nu 
te uita la chipul şi înălţimea staturii lui, căci l-am îndepărtat. Domnul nu se uită 
la ce se uită omul; omul se uită la ochi, Domnul, însă se uită la inimă”. 10 Iese i-a 
făcut pe cei şapte fii ai săi să treacă prin faţa lui Samuel. Samuel i-a zis lui Iese: 
„Domnul nu l-a ales pe niciunul dintre ei”. 11 Samuel i-a zis lui Iese: „Aceştia 
sunt toţi fiii tăi?” El a răspuns: „A mai rămas cel mai mic. Iată, păzeşte turma!” 
Şi Samuel i-a zis lui Iese: „Trimite să-l aducă, fiindcă nu ne vom aşeza la 
masă până când nu va veni aici!” 12 Iese a trimis să-l aducă. Era roşcat, cu ochi 
frumoşi şi plăcut la vedere. Domnul i-a zis lui Samuel: „Ridică-te şi unge-l! El 
este”. 13a Samuel a luat cornul cu untdelemn şi l-a uns în mijlocul fraţilor lui. 
Duhul Domnului a venit peste David din acea zi încolo.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)
R.: Domnul este păstorul meu, 
      nu voi duce lipsă de nimic.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic;
2 el mă paşte pe păşuni verzi,
mă conduce la ape de odihnă,
3a îmi înviorează sufletul. R.

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, 
nu mă tem de niciun rău,
căci tu eşti cu mine,
toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

5 Tu pregăteşti masă pentru mine în faţa asupritorilor mei,
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu e plin de se revarsă. R.

6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele. R.



LECTURA A II-A
Ridică-te dintre cei morţi, iar Cristos te va lumina!

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni                          5,8-14
Fraţilor, odinioară eraţi întuneric, acum însă, lumină în Domnul. Umblaţi ca 

nişte fii ai luminii, 9 căci rodul luminii constă în toată bunătatea, dreptatea şi 
adevărul! 10 Discerneţi ceea ce este plăcut Domnului 11 şi nu luaţi parte la fap-
tele fără rod ale întunericului, ci mai degrabă denunţaţi-le! 12 Căci este o ruşine 
chiar şi numai să se vorbească despre faptele săvârşite de ei în ascuns, 13 pe 
când toate cele denunţate sunt dezvăluite de lumină, 14 pentru că tot ce este dez-
văluit este lumină. De aceea, se spune: „Trezeşte-te tu, care dormi, şi ridică-te 
dintre cei morţi, iar Cristos te va lumina!”      

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                            In 8,12bd
„Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. 
Cine mă urmează va avea lumina vieţii”.

EVANGHELIA*
Orbul s-a dus, s-a spălat şi, când s-a întors, vedea.

     Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după    
     sfântul Ioan                                             9,1.6-9.13-17.34-38
În acel timp, Isus a văzut un om orb din naştere. A scuipat pe pământ, a 

făcut tină cu salivă, i-a pus tina pe ochi 7 şi i-a zis: „Du-te şi spală-te la piscina 
Siloe!” - care înseamnă „Trimisul”. Aşadar, el a plecat, s-a spălat şi s-a întors 
văzând. 8 Atunci, vecinii şi cei care îl văzuseră mai înainte că era cerşetor au 
zis: „Nu este el cel care şedea şi cerşea?” 9 Unii spuneau: „El este”, alţii ziceau: 
„Nu, dar seamănă cu el”. El a zis: „Eu sunt”. 13 L-au dus la farisei pe cel care 
fusese orb. 14 De fapt, era sâmbătă ziua în care a făcut Isus tina şi i-a deschis 
ochii. 15 Fariseii l-au întrebat din nou cum a început să vadă. El le-a zis: „Mi-a 
pus tină pe ochi, m-am spălat şi văd”. 16 Câţiva dintre farisei ziceau: „Omul 
acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ţine sâmbăta”. Alţii însă ziceau: 
„Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne?” Şi era dezbinare între 
ei. 17 Deci i-au zis iarăşi orbului: „Tu ce spui despre el, de vreme ce ţi-a deschis 
ochii?” El a răspuns: „Este un profet”. 34 I-au răspuns şi au zis: „Tu eşti născut 
cu totul în păcat şi ne înveţi pe noi?” Şi l-au dat afară. 35 Isus a auzit că l-au dat 
afară şi, întâlnindu-l, i-a zis: „Crezi tu în Fiul Omului?” 36 El a răspuns: „Cine 
este, Doamne, ca să cred în el?” 37 Isus i-a spus: „L-ai şi văzut. Este cel care 
vorbeşte cu tine, el este”. 38 El i-a zis: „Cred, Doamne”; şi l-a adorat.                                    

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Dumnezeule, deseori ochii noștri nu reușesc să vadă semnele prezenței 

tale. De câte ori suntem orbi față de nevoile si așteptările fraților noștri. De 
aceea, ne adresăm ție si te rugăm spunând împreună:

R. Tată, dăruiește-ne lumina ta!



- Pentru Biserică, dar mai ales pentru sfântul părinte papa, ca să poată să 
conducă turma și întreaga lume, din întuneric și de la orbire, la lumina 
glorioasă a credinței lui Cristos, a iubirii, păcii, dreptății și bunătății. R.

- Pentru noi înșine, ca eliberați de orbirea păcatului și împietrirea inimii, 
să putem aduce credința, bunătatea și iubirea tuturor celor din jurul 
nostru, de acasă, de la muncă sau de oriunde ne-am afla. R.

- Pentru autoritățile civile, ca să își deschidă ochii și să nu îi închidă în 
fața credinței, spre bunăstarea adevărată a oamenilor pe care îi slujesc. 
R.

- Pentru tineri noștri, ca ei să fie lumină a credinței spre iluminarea 
viitorului Bisericii și a societății. R.

- Pentru cei care suferă de orbire incurabilă sau de surzenie sau de oricare 
altă boală ce le prescurtează viața, ca și ei să găsească alinare în Cristos, 
Domnul lor iubitor, și în grija noastră față de ei. R.

- Pentru cei răposați, ca ei să nu fie prinși în întunericul veșnic, ci să 
vină la lumina deplină a lui Dumnezeu și a lui Cristos, prin intermediul 
rugăciunilor noastre. R.

Fiul tău a vindecat inima oamenilor oferind lumină celor care au trăit 
în întuneric. Oferă-ne si nouă lumina evangheliei, cuvântul fericirii si al 
speranței în vecii vecilor. Amin.


