
                                  

                                           Împlinirea Scripturilor

Liturgia cuvântului din Duminica Floriilor, împreună cu lectura patimii, e 
considerată mai lungă decât în oricare altă Duminică. Evenimentul ultimelor 
două zile ale lui Isus este cea mai lungă narațiune ce se găsește în evanghelii. 
Un comentariu ceva mai detaliat asupra acestui eveniment ni se dă în 
prezentarea patimii lui Marcu, ce se citește în Anul B, din moment ce aceasta 
este și cea mai veche dintre ele. Aici, însă se vor trata diverse caracteristici 
Mateene distinctive precum, împlinirea scripturii, Isus ca rege Mesia și Fiu 
al lui Dumnezeu, responsabilitatea conducătorilor evrei, și răspunsul altor 
persoane din narațiune.

Nu putem decât să fim impresionați de circumspecția și respectul ce 
înconjoară narațiunile evanghelice ale patimii lui Isus. Nu există nici un 
detaliu înlocuitor sau nemaivăzut, nici o extindere elaborată; prezentarea este 
simplă și directă. Aceasta este partea din evanghelie care e cea mai apropiată 
din a fi o reluare istorică, cu toate că fiecare evanghelist aduce cu sine propria 
perspectivă.

Matei vede întreaga dramă, înfricoșătoare în multe privințe, ca și culme a 
unui plan divizat cu multă grijă, căruia scripturile poartă o amplă mărturie. 
Narațiunea sa ar trebui să ne miște spre un înțeles mult mai profund al aprecierii. 
Asta a fost o moarte care ne atinge pe fiecare dintre noi, o moarte pregătită de 
mult. Încă din momentul revoltei lui Adam și a înstrăinării noastre ulterioare, 
Dumnezeu a lucrat necontenit pentru a ne aduce înapoi. Când deschidem 
scriptura și ne vedem pe noi înșine incluși în planul său, ce a avut nevoie de 
secole întregi pentru a putea fi dus la împlinire, acest fapt nu poate face nimic 
altceva decât să ne conducă la un sens mai profund al recunoștinței, pentru 
ceea ce s-a întâmplat pe un deal, din afara Ierusalimul cu mai bine de 2000 de 
ani în urmă.

Ajutor omiletic și catehetic
1. Semnificația morții lui Isus în viața mea.
2. Mântuirea, de la supunerea lui Isus la planul lui Dumnezeu.
3. Trădarea și renegarea: diferența dintre Iuda și Petru.
4. Isus și Barabás: acceptarea din partea noastră a respingerii.
5. Discuție despre abordarea lui Matei a patimii și a morții.
6. Umanitatea lui Isus în fața morții.
7. Simbolismul biblic al săptămânii sfinte: ramura, lumina, apa, crucifixul, 

spălarea picioarelor.
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LECTURA I
Nu mi-am ascuns faţa de la cei 

care mă insultau şi mă scuipau.
Citire din cartea profetului Isaia                                                     50,4-7
Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă de discipol ca să ştiu să vin în ajutor 

cu un cuvânt celui frânt; el mă trezeşte dimineaţa, de dimineaţă îmi deşteaptă 
urechea ca să ascult asemenea discipolilor. 5 Domnul Dumnezeu mi-a deschis 
urechea şi eu nu m-am împotrivit, nu m-am dat înapoi. 6 Spatele l-am dat celor 
care mă loveau, obrajii, celor care îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns faţa 
de la cei care mă insultau şi mă scuipau. 7 Domnul Dumnezeu mi-a venit în 
ajutor, de aceea nu am fost umilit; de aceea mi-am făcut faţa ca de cremene şi 
ştiu că nu voi fi făcut de ruşine.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 21(22),8-9.17-18a.19-20.23-24 (R.: 2a)
R.: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?

8 Toţi care mă văd îşi bat joc de mine,
strâmbă din buze şi dau din cap:
9 „S-a încrezut în Domnul, să-l scape,
să-l mântuiască dacă şi-a găsit în el plăcerea!” R.

17 Iată, mă înconjoară câinii,
o bandă de răufăcători mă împresoară;
mi-au străpuns mâinile şi picioarele,
18a mi-au numărat toate oasele. R.

19 Îşi împart între ei hainele mele
şi pentru tunica mea au aruncat sorţii.
20 Dar tu, Doamne, nu sta deoparte,
ajutorul meu, grăbeşte-te să mă ajuţi! R.

23 Voi vesti numele tău fraţilor mei,
în mijlocul adunării te voi lăuda.
24 Cei care vă temeţi de Domnul, lăudaţi-l,
toată seminţia lui Iacob, preamăriţi-l;
să se teamă de el toată seminţia lui Israel! R.

LECTURA A II-A
S-a umilit pe sine. Pentru aceasta, şi Dumnezeu l-a înălţat.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni                          2,6-11
Fraţilor, Cristos Isus, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu 

propriu că e egal cu Dumnezeu, 7 ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, 
devenind asemenea oamenilor, iar, după felul lui de a fi, a fost aflat ca un 



om. 8 S-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte, până la moartea 
pe cruce. 9 Pentru aceasta, şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit numele care este 
mai presus de orice nume, 10 pentru ca în numele lui Isus să se plece tot genun-
chiul: al celor din ceruri, al celor de pe pământ şi al celor de dedesubt, 11 şi orice 
limbă să dea mărturie că Isus Cristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu 
Tatăl.     

Cuvântul Domnulu

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                              Fil 2,8-9
Cristos s-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte, până la 

moartea pe cruce. Pentru aceasta, şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit numele 
care este mai presus de orice nume.

EVANGHELIA (în cadrul sfintei Liturghii)
Pătimirea Domnului nostru Isus Cristos 
după sfântul Matei                                                6,14-27,66

EVANGHELIA (înainte de procesiune)                                                            
          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                            21,1-11
În acel timp, când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, pe 

Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi discipoli, 2 spunându-le: „Mergeți în 
satul dinaintea voastră și veți găsi îndată o măgăriță legată și cu ea un mânz. 
Dezlegați-i și aduceți-i la mine. 3 Iar dacă vă va întreba cineva, să spuneți: 
«Domnul are nevoie de ei, dar îi va trimite înapoi curând»”. 4 Acest lucru s-a 
făcut ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice: 5 „Spuneți 
fiicei Sionului: Iată regele tău vine la tine blând, așezat pe o măgăriță și pe un 
mânz, puiul unui animal de povară”. 6 Discipolii s-au dus și au făcut după cum 
le-a poruncit Isus. 7 Au adus măgărița și mânzul, au așternut hainele pe ei, iar el 
s-a așezat deasupra. 8 Atunci, mulțimea numeroasă și-a întins hainele pe drum; 
alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe drum. 9 Mulțimile care mergeau 
înaintea lui și cele care îl urmau strigau: „Osana! Fiul lui David! Binecuvântat 
cel ce vine în numele Domnului! Osana în înaltul cerurilor!” 10 Când a intrat 
el în Ierusalim, toată cetatea s-a tulburat și spunea: „Cine este acesta?” 11 Iar 
mulțimile spuneau: „Acesta este profetul Isus din Nazaretul Galileii”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Să ne aducem acum nevoile și nevoile lumii și să le punem înaintea lui 

Dumnezeu cu deplină încredere că el ne iubește și că mereu ne ascultă. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru sfântul părinte papa Francisc și pentru toți cei cărora Dumnezeu 



le-a dat funcții de conducere în Biserică, ca ei să imite iubirea lipsită de 
egoism a Domnului. R.

- Pentru cei persecutați din lume care rostesc adevărul, ca Domnul să le 
vină în ajutor și să persevereze în a fi profeți ai timpului nostru. R.

- Pentru cei care se simt uitați de Dumnezeu, ca El să le reînnoiască 
credința și să ne ajute să nu fim niciodată orbi față de starea lor. R.

- Pentru noi înșine în timpul acestei Săptămâni Sfinte, ca umblând alături 
de Isus pe Calea Crucii, să îl putem urma tot mai îndeaproape și să 
apreciem și mai mult marea sa iubire și imensul său sacrificiu făcut 
pentru noi. R.

- Pentru toți cei care suferă de diverse boli ale minții, trupului și pentru 
toți cei care sunt închiși în casele lor, ca împărtășind suferința lui Cristos, 
să poată fi părtași de gloria sa. R.

- Pentru toți răposați noștri dragi, dar mai ales pentru cei care au murit din 
cauza acestei epidemii atât de nemiloase, ca în această zi să fie alături 
de Domnul în paradis. R.

Tată ceresc, dă-ne te rugăm harul să perseverăm în trăirea unei vieți 
cu adevărat creștine astfel încât să putem fi părtași de învierea ta. Așa te 
rugăm prin Cristos Domnul Nostru. Amin


