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                                          Un apel către lume

Mulți dintre noi simt că sunt lipsiți de tot prejudiciul. Și totuși faptele 
nu ne exclud întotdeauna. Oameni din diferite medii rasiale creează un 
întreg spectru de reacții ce pornesc de la evitare până la frică. Pe cât de 
bine intenționați ar fi unii oameni, adevărul e că ei au crescut în lumi 
complet diferite, inclusiv cu școlii diferite și cartiere diferite. Surprinză-
tor e faptul că în ciuda acestei conștientizări în masă, tot există puțin con-
tact rasial. Nu suntem încă eliberați de diferențele etnice ori rasiale doar 
pentru faptul că îl tratăm pe omul negru de pe stradă un pic diferit. Copii 
noștri nu sunt neapărat liberi de aceste atitudini rasiste negative fiindcă 
joacă fotbal cu o echipă formată din persoane de altă rasă. Toate acestea 
sunt un pic diferite de adevărata acceptare. În anumite cartiere cei drept 
e destul de greu să vezi, de exemplu, o interacțiune socială adevărată. Un 
scriitor amintea la un moment dat de un băiat negru care era refuzat de la 
Liceul Catolic la care dorea enorm de mult să intre, fapt care l-a marcat 
pe viață. Motivul era că e părea contradictoriu față de evanghelie.

Sunt multe moduri practice prin care sărbătoarea Epifaniei iese în evi-
dență. Ne învață că în Cristos nu există loc pentru elitismul religios. Poa-
te că sună ca un adevăr învechit, însă uităm faptul că în ochii lui Dumne-
zeu toți suntem egali. Iar asta fiindcă încă nu ni se permite să construim 
drumuri de care dorim. În primi ani ai Bisericii, acest lucru însemna nu 
doar participarea la adorarea în comun ci și o masă comună. Așa că între-
barea care apare e, Cât timp a trecut de când oameni de culori diferite au 
mâncat la masă cu noi, sau au vizitat casa noastră? Cu ce preț cresc copii 
noștri într-un cartier separat și cu atitudini diferite? Aceste probleme nu 
sunt inventate, nu sunt din cărți. Și chiar dacă apar, ele trec cu rapiditate 
de la teorie la practică. Dacă dorim ca în viitor să evităm situațiile soci-
ale volatile, explozii de violențe sau creșterea polarizării, atunci creștini 
trebuie să înceapă să se comporte astfel. Scrisoarea de la Liturgia cuvân-
tului de astăzi ne spune că suntem co-moștenitori, co-membri și co-par-
teneri. Suntem chemați la o societate lipsită de clase într-un sens creștin. 
Fiecare Epifanie ne reamintește că încă avem o cale de urmat.



LECTURA I
Gloria Domnului răsare deasupra ta

Citire din cartea Isaia                                                              60,1-6
Ridică-te, luminează-te, Ierusalime, căci lumina ta vine şi gloria Dom-

nului răsare deasupra ta! 2 Căci, iată, întunericul va acoperi pământul şi 
bezna, popoarele! Dar peste tine va răsări Domnul şi gloria lui se va ve-
dea deasupra ta. 3 Vor umbla neamuri la lumina ta şi regi, în strălucirea 
zorilor tale. 4 Ridică-ţi ochii împrejur şi priveşte: toţi se adună şi vin spre 
tine! Fiii tăi vin de departe şi fiicele tale sunt purtate pe braţe. 5 Atunci 
vei vedea şi te vei lumina; îţi va bate inima şi se va lărgi, pentru că bel-
şugul mării se va întoarce la tine şi bogăţiile neamurilor vor veni la tine. 
6 Vei fi învăluită de o mulţime de cămile, de cămile tinere din Madian 
şi din Efa; toţi din Saba vor veni şi vor aduce aur şi tămâie şi vor aduce 
laude Domnului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 71(72),1-2.7-8.10-11.12-13 (R.: cf. 11)

R.: Toate neamurile pământului t
      e vor adora pe tine, Doamne.

1 Dumnezeule, dăruieşte-i regelui judecăţile tale
şi înzestrează-l pe fiul regelui cu dreptatea ta!
2 Şi el va judeca poporul tău cu dreptate
şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R.

7 În zilele lui, va înflori dreptatea şi multă pace,
până când va fi luna.
8 El va domni de la o mare la alta,
şi de la Râu până la marginile pământului. R.

10 Regii din Tarşiş şi ai insulelor vor oferi daruri,
regii din Seba şi din Saba îşi vor aduce tributul.
11 Toţi regii se vor prosterna înaintea lui,
toate popoarele îl vor sluji. R.

12 El îi va elibera pe săracul care strigă
şi pe sărmanul care nu are ajutor.
13 Va avea milă de cel sărac şi de cel sărman
şi va mântui sufletele sărmanilor. R.



LECTURA A II-A
Este revelat acum: păgânii sunt 

împreună părtaşi ai promisiunii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-6.15-18
Fraţilor, poate aţi auzit de economia harului lui Dumnezeu, care mi-a 

fost dată pentru voi: 3a prin revelaţie, mi-a fost făcut cunoscut misterul 
5 care nu a fost cunoscut fiilor oamenilor din celelalte generaţii aşa cum 
este revelat acum sfinţilor săi apostoli şi profeţi prin Duhul: 6 că păgâ-
nii sunt împreună-moştenitori, formează un singur trup şi sunt împreună 
părtaşi ai promisiunii, în Cristos Isus, prin evanghelie.
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ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                   Mt 2,2b
(Aleluia) Am văzut la răsărit steaua lui 
               şi am venit să ne închinăm Domnului. (Aleluia)

EVANGHELIA
Am văzut steaua lui la răsărit şi 

am venit să ne închinăm lui.
† Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfân-

tul Matei                                                                                        2,1-12
După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii în zilele lui Irod, regele, 

iată că au ajuns la Ierusalim nişte magi din Răsărit 2 şi întrebau, spunând: 
„Unde este regele nou-născut al iudeilor? Căci am văzut steaua lui la ră-
sărit şi am venit să-l adorăm”. 3 Auzind aceasta, regele Irod s-a tulburat 
şi tot Ierusalimul împreună cu el. 4 Adunându-i pe toţi arhiereii şi cărtu-
rarii poporului, a căutat să afle de la ei unde avea să se nască Cristos. 5 
Ei i-au spus: „În Betleemul Iudeii, căci aşa este scris de profet: 6 «Şi tu, 
Betleem, pământ al lui Iuda, nicidecum nu eşti cea mai mică dintre cetă-
ţile de seamă ale lui Iuda; căci din tine va ieşi stăpânitorul care va păstori 
poporul meu, Israel»”. 7 Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret, a 
aflat de la ei timpul precis când li s-a arătat steaua. 8 Şi, trimiţându-i la 
Betleem, le-a spus: „Mergeţi şi informaţi-vă cu exactitate despre copil şi, 
când îl veţi fi găsit, făceţi-mi cunoscut şi mie ca să merg şi eu să-l ador!” 
9 După ce l-au ascultat pe rege, au plecat, şi iată că steaua pe care o vă-
zuseră la răsărit mergea înaintea lor până când, venind, s-a oprit deasupra 
locului unde era copilul. 10 Când au văzut steaua, au fost cuprinşi de o 
bucurie foarte mare. 11 Şi, intrând în casă, au văzut copilul împreună cu 
Maria, mama lui. Apoi, căzând la pământ, l-au adorat şi, deschizând teza-
urele lor, i-au oferit daruri: aur, tămâie şi smirnă. 12 După ce li s-a revelat 
în vis să nu se mai întoarcă la Irod, au plecat pe alt drum în ţara lor.
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RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Magii au văzut steaua în Orient si au ajuns la Betleem pentru a 
se închina Domnului. Să ne rugăm, pentru ca fiecare om să găsească 
o stea în noaptea vieții, si întărit de speranță, să se întâlnească cu 
Domnul, lumina si mântuirea neamurilor. Să spunem împreună

R. Doamne, fii lumina si mântuirea noastră!

- Pentru sfântul nostru părinte papa, ca să ajungă la toți oameni cu 
mesajul vindecării, atât pentru bolile acestei lumii cât și pentru mântui-
rea lor veșnică. R.

- Pentru lideri noștri civili, ca ei să ajute la bunăstarea practică și 
spirituală a tuturor cetățenilor și să ajungă la ei cu generozitate, cu orice 
ajutor pe care îl pot oferi celor aflați în nevoie. R.

- Pentru tineri noștri, ca dincolo de bogăția personală, putere sau 
faimă, să fie conștienți de mai marea responsabilitate față de Dumnezeu, 
aproapele și oameni de pretutindeni. R.

- Pentru cei bolnavi, bătrâni, singuri și pentru cei care nu au credin-
ță, ca prin grija noastră față de trup și suflet, și ei să ajungă la plinătatea 
vieții aici și în viața viitoare. R.

- Pentru noi înșine, ca să fim conștienți de primirea cum trebuie a 
tuturor oamenilor ca frați și surori ale noastre spre aprofundarea credin-
ței, speranței și carității spre binele tuturor celor din jurul nostru. R.

- Pentru cei care au murit din cauza multelor griji lumești, ca și ei 
să ajungă în fericirea cerească alături de toți cei dragi ai lor care au plecat 
mai înainte cu semnul credinței. R.

Tată, tu cunoști dorințele si aspirațiile inimilor. Așa cum ai făcut 
posibilă întâlnirea Magilor cu Mesia, trăind cu credință si speranță, 
dăruiește-ne si nouă să recunoaștem prezența Fiului tău în semnele 
deseori neclare în istoria de azi. Prin Cristos Domnul nostru. Amin


