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16.00 – Lebensmittelausgabe an die Kranken / Élelmiszer kiosztás
betegeknek / Împărțirea alimentelor la domiciliul bolnavi.
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FASTENZEIT – NAGYBÖJTI IDŐ – POSTUL MARE 2017
Exerzitien im Alltag , das erste Treffen mit der Teilnehmer, am Sonntag,
05.03.2017, um 16.00 Uhr.
Hétköznapok lelkigyakorlata, első találkozás a résztvevőkkel, vasárnap,
2017.03.05, 16.00-kor.
Ezerciții spirituale zi de zi, prima întâlnire cu participanții duminica,
05.03.2017,ora 16.00
 Calea Crucii, în limba română, în fiecare sâmbătă de la ora 17.15
 Keresztút, magyarul, pénteken, 17.15-kor
 Kreuzwegandacht, in deutschr Sprache, Donnerstag, 17.15 Uhr

März / Március / Martie 2
ÎNTRE APUSUL UNEI DIMINEŢI ŞI RĂSĂRITUL UNEI ÎNSERĂRI
ZIUA MÂNTUITORULUI

„Atunci l-au dus pe Isus de la Caiafa la pretoriu. Şi era dimineaţă.” (Io
18,28)

SERIE DE TREI PREDICI ŢINUTE DE CĂTRE ION CĂDĂREAN,
PREOT LA MARIA RADNA, DESPRE ZIUA PATIMILOR DIVINULUI
MÂNTUITOR ŞI A SUFERINŢELOR SALE PENTRU
RĂSCUMPĂRAREA NEAMULUI OMENESC.
17-18 martie 2017, ora 18.00
19 martie 2017, ora 11.30
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Schimbarea la faţă a lui Isus (Mt. 17,1-5)

După șase zile, Isus l-a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, i-a
dus deoparte pe un munte înalt 2 și i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor:
fața lui a strălucit ca soarele și hainele lui au devenit albe ca lumina.
3
Și iată că le-au apărut Moise și Ilie, care vorbeau cu Isus. 4 Petru, luând
cuvântul, i-a spus lui Isus:
- „Doamne, e bine că suntem aici! Dacă vrei, voi face aici trei colibe: una
pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie”.
5
Pe când mai vorbea încă, iată că i-a învăluit un nor luminos și iată că un
glas din nor spunea: „Acesta este Fiul meu cel iubit în care este plăcerea
1

mea; ascultați de el!

Aşa cum săptămâna trecută l-am văzut pe Isus în natura sa umană fiind
ispitit de diavol, astăzi îl contemplăm pe Domnul în natura sa divină, adică
în manifestarea sa reală ca Mesia, Dumnezeu şi Domn prin acest episod pe
care tocmai l-am citit, numit „Schimbarea la faţă” sau „Transfigurarea
Domnului”.
În acest moment deosebit de intens al vieţii lui Isus, El vrea să se facă
cunoscut la trei dintre discipolii săi mai apropiaţi, Petru, Iacob şi Ioan, ca
adevărat Dumnezeu plin de glorie şi de putere. Toate acestea au loc pe
muntele sfânt unde Tatăl veşnic din ceruri confirmă misiunea Fiului său
Isus Cristos.
Această întâlnire a lui Isus cu Tatăl său manifestă în avanpremieră cum va
fi învierea şi glorificarea lui Isus. Aceasta nu a avut loc încă, dar Domnul
dăruieşte acest moment discipolilor săi pentru a-i susţine în credinţă. Cu
toate că se îndreaptă spre Ierusalim pentru a îndura pătimirea, pentru a fi
maltratat şi a muri pe o cruce, Isus este realmente Dumnezeu, Mesia şi
Domn. Aceste forme strălucitoare şi această confirmare a divinităţii sale în
glasul Tatălui (versetul 5), trebuie să întărească credinţa celor care după
aceea îl vor vedea mort pe o cruce.
Pe de altă parte se întâlneşte cu Moise şi Ilie care reprezintă două părţi mari
din istoria poporului şi a Vechiului Testament: Legea şi Profeţii.
Înţeleasă astfel, Schimbarea la faţă a Domnului este o anticipare a Paştelui
lui Isus şi, de asemenea, a paştelui fiecăruia dintre noi, ca discipoli fideli ai

Domnului. Este un text care invită la speranţă, la încredere şi la dăruire
totală Domnului.
Fie ca în toate momentele vieţii noastre, ca lui Petru, Iacob şi Ioan, Domnul
să ne manifeste mereu faţa sa glorioasă şi puterea sa!
Ce-mi spune Domnul în text?
Evanghelia de astăzi ne spune că Isus se apropie de discipoli, îi atinge şi le
spune: „Ridicaţi-vă şi nu vă temeţi!”. Papa Francisc în exortaţia apostolică
Evangelii gaudium (nr. 141) ne încurajează şi el să nu ne fie frică de
dificultăţile de astăzi:
„Rămânem uimiţi de resursele folosite de Domnul pentru a dialoga cu
poporul său, pentru a revela misterul său tuturor, pentru a-i fascina pe
oamenii obişnuiţi cu învăţături aşa de elevate şi aşa de exigente. Cred că
secretul se ascunde în acea privire a lui Isus către popor, dincolo de
slăbiciunile şi căderile sale: «Nu te teme, turmă mică, pentru că i-a plăcut
Tatălui vostru să vă dea împărăţia» (Lc 12,32); Isus predică folosind acel
spirit. Binecuvântează plin de bucurie în Duhul pe Tatăl care îi atrage pe
cei mici: «Te preamăresc pe tine, Tată, Domn al cerului şi al pământului
pentru că ai ascuns acestea celor înţelepţi şi învăţaţi şi le-ai descoperit
celor mici» (Lc 10,21). Domnul se complace într-adevăr în a dialoga cu
poporul său şi predicatorul trebuie să facă pe oamenii săi să perceapă
această plăcere a Domnului”.
Tatăl ne cere să ascultăm de Fiul său. Ce lucruri mă împiedică să-l ascult
zilnic pe Isus? Cum s-a revelat Domnul în viaţa mea? Cum pot să fiu
prezenţă pascală a lui Isus în mijlocul familiei mele, al studiului sau al
locului de muncă?
La ce mă angajez concretizând schimbarea în mine?
Când Cuvântul spune că Isus urca pe munte, înseamnă că se apropia de
Dumnezeu în rugăciune intimă. În fiecare seară, în tăcere, îmi voi imagina
că merg alături de Isus şi cu ajutorul său voi intra în rugăciune intimă cu
Tatăl meu; îi voi vorbi şi îl voi asculta în tăcere.
„Un creştin fidel, luminat de razele harului la fel ca un cristal,
va trebui să-i lumineze pe ceilalţi cu cuvintele şi faptele sale, cu lumina
exemplului bun”. (Sfântul Anton de Padova)

