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               Convertirea radicală 
                                                    – inima uceniciei

În Isus, timpul mesianic a apărut, a răsărit. Matei, a cărui evanghelie 
se citește în timpului anului A, introduce slujirea publică a lui Isus ime-
diat după momentul întâlnirii sale cu Ioan în cadrul botezului său  (3, 13-
17) și după ispitirea lui Isus din deșert (4,1-11). Ca și în celelalte evan-
ghelii sinoptice, începutul predicării lui Isus are loc în Galileea. Pentru a 
lega geografia sa de speranța mesianică israelită, Marei face referință la 
textul profetului Isaia, care astăzi ne este prezentat în forma sa completă 
în cadrul primei lecturi. Scriind Corintenilor, Paul vede grupurile ca o 
amenințare la singura apartenență, credință, datorată lui Cristos.

Dacă creștinismul de astăzi a pierdut din „ultima generație” aceasta se 
datorează în mare parte eșecului nostru de a înțelege adevărata semnifi-
cație a convertirii. Cuvântul însuși este folosit de obicei pentru a expri-
ma un singur act sau moment din viață în care persoana se mută de la o 
ne-credință la acceptarea credinței. Adevărul e că e un proces ce ține în-
treaga viață.  Când se pune mâna pe plug, nu trebuie să existe cale de în-
toarcere. Ucenicia este o chemare la creștere. Acesta este motivul pentru 
care a fi cu Cristos are un atât de mare sens dinamic în Noul Testament. 
Viața noastră în Cristos are nevoie de o continuă evaluare, de perioade 
de reflecție și rugăciune, de reculegeri, și de zile de exerciții spirituale 
dar nu spre a măsura creșterea ci doar pentru a fi siguri că ne-am stabilit 
pe un platou.

E naturală concentrarea asupra liderilor umani sau a modelelor de ur-
mat, chiar și în Biserică. Adesea trădează un profund sens al respectului 
și aprecierii. Însă a te concentra asupra oamenilor sau a pozițiilor poate 
de asemenea duce la facțiunii sau clișee, cu atenția noastră îndreptată în 
altă direcție decât de la singurul centru al vieții noastre, Cristos însuși. 
Apostolul Paul nu dorea nimic din acestea, nici măcar propriul său grup 
de persoane care să îl urmeze. În viață e destul de dificil să pierdem un 
păstor preaiubit sau de a părăsi un profesor care ne inspira cu adevărat. 
Însă în viața creștină, adevărata măsură a succesului este extins la ceea 
ce ne-au ajutat să stăm de unii singuri cu atenția noastră îndreptată spre 
Cristos, a cărui rol singular nu poate fi niciodată compromis.



LECTURA I
Poporul care umbla în întuneric 

a văzut o lumină mare.
Citire din cartea Isaia                                                        8,23b-9,3
După cum odinioară, Domnul a adus ocară peste ţara lui Zabulon şi 

ţara lui Neftali, tot aşa, în cele din urmă, va aduce glorie pe drumul 
mării, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. 9,1 Poporul care umbla în 
întuneric a văzut o lumină mare, peste cei care locuiau în ţinutul umbrei 
morţii a strălucit o lumină. 2 Ai înmulţit poporul lui, le-ai mărit bucuria: 
se bucură înaintea ta cum se veselesc la seceriş şi se înveselesc ca la 
împărţirea prăzii. 3 Căci tu ai sfărâmat jugul care-l apăsa, toiagul de pe 
umerii săi şi nuiaua celui care-l oprima ca în ziua de la Madian.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 26(27),1.4.13-14 (R.: 1a)

R.: Domnul este lumina 
      şi mântuirea mea.

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,
de cine mă voi teme?
Domnul este apărătorul vieţii mele,
de cine mă voi înfricoşa? R.

4 Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut:
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,
ca să privesc frumuseţea Domnului
şi să vizitez sanctuarul său. R.

13 Cred că voi vedea bunătăţile Domnului
pe pământul celor vii.
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,
întăreşte-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul! R.

LECTURA A II-A
Să fiţi toţi în armonie şi 

să nu fie între voi dezordini.
Citire din Corinteni                                                                 1,10-13.17
Fraţilor, vă îndemn, pentru numele Domnului nostru Isus Cristos, să 

fiţi toţi în armonie şi să nu fie între voi dezbinări, ca să fiţi desăvârşiţi în 
acelaşi cuget şi în aceeaşi simţire. 11 De fapt, despre voi, fraţii mei, mi s-a 
adus la cunoştinţă, de către cei din casa Cloei, că între voi sunt certuri. 



12 Spun aceasta pentru că fiecare dintre voi zice: „Eu sunt al lui Paul”, 
„Eu sunt al lui Apolo”, „Eu sunt al lui Chefa”, „Eu sunt al lui Cristos”. 
13 Oare a fost Cristos împărţit? Oare Paul a fost răstignit pentru voi, sau 
în numele lui Paul aţi fost botezaţi? 17 Căci Cristos nu m-a trimis ca să 
botez, ci ca să vestesc evanghelia, nu cu înţelepciunea cuvântului, ca nu 
cumva să fie zadarnică crucea lui Cristos.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                Mt 4,23cd
(Aleluia) Isus predica evanghelia împărăţiei 
     şi vindeca orice boală şi orice suferinţă în popor. (Aleluia)

EVANGHELIA
A venit şi s-a stabilit la Cafarnaum, 

ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia.
     Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după    
     sfântul Matei                                                                   4,12-23
În acel timp, auzind că Ioan a fost dat să fie închis, Isus a plecat în Gali-

leea. 13Şi, părăsind Nazaretul, a venit să locuiască la Cafarnaum, care este 
pe malul mării, în ţinuturile lui Zabulon şi Neftali, 14ca să se împlinească 
ceea ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: 15„Pământ al lui Zabulon 
şi pământ al lui Neftali, pe drumul spre mare, dincolo de Iordan, Galileea 
neamurilor! 16Poporul care stătea în întuneric a văzut o lumină mare, iar 
celor care stăteau în regiunea şi în umbra morţii le-a răsărit o lumină”. 
17De atunci a început Isus să predice şi să spună: „Convertiţi-vă: s-a apro-
piat împărăţia cerurilor!” 18Umblând de-a lungul Mării Galileii, a văzut 
doi fraţi: pe Simon, cel numit Petru, şi pe Andrei, fratele lui, aruncând 
plasa în mare, căci erau pescari, 19şi le-a spus: „Veniţi după mine şi vă voi 
face pescari de oameni!” 20Iar ei, părăsind îndată năvoadele, l-au urmat. 
21Plecând de acolo, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe 
Ioan, fratele lui, în barcă, împreună cu Zebedeu, tatăl lor, reparându-şi 
năvoadele, şi i-a chemat. 22Iar ei, părăsind îndată barca şi pe tatăl lor, l-au 
urmat. 23El străbătea toată Galileea, învăţând în sinagogile lor, predicând 
evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice suferinţă în popor.                                                                        

Cuvântul Domnului
                                                                        

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Fiecare dar primit de la Domnul, devine pentru creștin o angajare 
si un dar ce trebuie oferit fraților. Prin lauda noastră, să-i mulțumim 
Domnului si să cerem timpul convertirii si al reînnoirii în misiunea 
noastră. Să spunem împreună:



R: Reînnoiește-ne, Doamne!

- Pentru sfântul părinte papa, ca să conducă credincioși și întreaga 
lume la urmarea înțeleaptă a lui Cristos, pentru ca astfel să putem ieși din 
momentele noastre tulbure. R.

- Pentru lideri civili, ca ei să nu promoveze agenda lor seculară ce 
ne privează de marea noastră moștenire de credință, care încă este ade-
vărata bogăție pentru poporul nostru, mai ales pentru cei tineri. R.

- Pentru noi înșine, ca în casele și comunitățile noastre și noi să 
stăm alături de Cristos și Biserica sa, pentru ca astfel să ieșim pentru a-l 
întâlni când va veni în slavă. R.

- Pentru tineri noștri, ca ei să nu se lase prinși în căile lumii pentru 
ca astfel să neglijeze valorile vieții și a mântuirii sufletelor lor. R.

- Pentru cei bolnavi și nevoiași din societatea noastră, ca și ei să 
găsească confort în Domnul. Să nu eșuăm niciodată în ai trata cu iubire, 
grijă și cu răbdarea blândă a lui Cristos. R.

- Pentru cei răposați, ca cei care au rămas fideli lui Cristos în aceas-
tă viață, să fie primiți cât mai repede în plinătatea gloriei cerului. R.

Binecuvântat ești tu, Doamne, Tatăl nostru, pentru că ai dăruit 
prin Fiul tău lumina lumii si ne chemi să trăim ca fii ai luminii. El 
transformă pentru noi pâinea si vinul în trupul si sângele lui. Aju-
tă-ne să ne lăsăm transformați de cuvântul său. Prin Cristos Dom-
nul Nostru. Amin


