
                                          
                                                                 

                                                         
                                                              

                                                                Curajul convingerii

T: Ridică-te! Ieremia care se confruntă cu o amenințare serioasă la 
adresa vieții sale tot rămâne încrezător în puterea și voința lui Dumnezeu 
de a-l salva. Isus își încurajează discipoli să aibă un curaj asemănător 
în fața persecuțiilor, care, după cum scrie și Matei în evanghelia sa, au 
deja loc. Un pasaj celebru și controversat din Romani asupra moștenirii 
noastre din Adam e cea de-a doua lectură de astăzi.

S. R.: Cu toți ne rugăm ca dacă cumva vom fi aduși vreodată în fața 
vrunui tribunal uman pentru credința noastră, să rămânem puternici. 
Timpurile prezente sunt mărturii vii în această privință. Acest lucru s-ar 
putea întâmpla pur și simplu din cauza credinței unei persoane. Sau s-ar 
putea petrece din cauza unei legii umane ce a fost cunoscută ca fiind ne-
dreaptă în lumina unei legii divine mult superioare. Ultima dintre ele e un 
caz un pic mai dificil și mai complex. Discernământul și rugăciunea sunt 
un lucru necesar înainte ca acțiunea propriu zisă să aibă loc. În toate dau 
dovadă de faptul că credința poate fi costisitoare. Convingerea adesea 
poate rezulta în intoleranță și ostilitate – pe de o parte și pe alta. Și totuși 
caritatea trebuie să fie o considerație excesivă. Opoziția poate fi învinsă 
cu caritate și înțelegere, oricât de greu ar fi. Însă convingerea rămâne 
tot necesară, altfel credința devine slabă și o construcție confortabilă. 
Luarea de poziție nu e ușoară. Însă ni se cere tot mai mult să o facem.

Cu mulți ani în urmă am învățat că păcatul este atât original cât și 
actual. Păcatul original este explicat diferit astăzi față de ieri. Însă tot 
e un adevăr al credinței și o realitate. Avem o tendință spre egoism ce 
începe destul de devreme și rămâne enorm de mult. Unii ar putea spune 
că este doar o expresie a instinctului de autoconservare, însă experiența 
indică că e un pic mai mult de asta. Că sunt multe lucruri pe care nu le-
am fi făcut niciodată și iată că ne simțim atrași să le facem. Păcatul se 
află în noi încă înainte să îl comitem. Scriptura de astăzi are două lecții 
importante. Ai curaj! Și ai grijă!

† Duminica a 12-a 
de peste an

    21 iunie 2020 -
 Sf. Alois de Gonzaga, călug.

              _  __________________

                                  ___________________



LECTURA I
El eliberează sufletul slujitorului său sărman din mâna celor răi.

Citire din cartea profetului Ieremia                                             20,10-13
Ieremia a zis: „Am auzit calomniile multora, groază de jur împrejur: 

«Învinuiţi-l şi-l vom învinui!» Toţi prietenii mei pândesc dacă mă clatin, poate va 
fi sedus şi vom putea să-l biruim şi ne vom lua răzbunarea faţă de el. 11 Domnul 
este cu mine ca un luptător puternic, de aceea, cei care mă urmăresc se vor 
poticni şi nu vor reuşi să mă biruie; se vor ruşina foarte mult pentru că nu 
vor avea succes, iar înjosirea lor nu va fi uitată niciodată. 12 Doamne Sabaot, 
tu care îl încerci pe cel drept, care observi rărunchii şi inima, fă-mă să văd 
răzbunarea ta împotriva lor, pentru că ţie ţi-am destăinuit cauza mea! 13 Cântaţi 
Domnului, lăudaţi-l pe Domnul! Căci el eliberează sufletul celui nevoiaş din 
mâna răufăcătorilor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 68(69),8-10.14 şi 17.33-35 (R.: 14c) 
R.: În marea ta bunătate, 
     răspunde-mi, Dumnezeule!

8 Pentru tine îndur batjocură şi umilirea îmi acoperă faţa. 
9 Am ajuns un străin pentru fraţii mei, 
un necunoscut pentru fiii mamei mele; 
10 căci râvna casei tale mă mistuie, 
insultele celor care te insultă au căzut asupra mea. R.

14 Dar eu către tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne, 
în timpul bunăvoinţei tale; 
în marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule, 
pentru fidelitatea mântuirii tale! 
17 Răspunde-mi, Doamne; 
căci îndurarea ta este mare 
şi în milostivirea ta cea mare, întoarce-te spre mine! R.

33 Să vadă cei umili şi să se bucure! 
Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre se vor bucura de viaţă. 
34 Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci 
şi nu-i uită pe prizonierii săi care sunt în închisoare. 
35 Să-l laude cerurile şi pământul, 
mările şi tot ce mişună în ele! R.

LECTURA A II-A
Darul nu este la fel cu greşeala.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani          5,12-15
Fraţilor, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi, prin 

păcat, moartea şi astfel moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au 



păcătuit... 13 De fapt, până la Lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu este 
imputat cât timp nu este Legea. 14 Totuşi moartea a domnit de la Adam şi până 
la Moise chiar şi peste cei care nu păcătuiseră după exemplul căderii lui Adam, 
care este chipul celui care are să vină. 15 Însă darul nu este la fel cu greşeala: 
căci dacă prin greşeala unuia singur au murit cei mulţi, cu atât mai mult harul 
lui Dumnezeu şi darul harului unui singur om, Isus Cristos, a fost revărsat cu 
prisosinţă asupra celor mulţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                      In 15,26b.27a                                      
(Aleluia)  „Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va da mărturie 

despre mine, spune Domnul. Şi voi veţi da mărturie”.  (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Nu vă temeţi de cei care ucid trupul.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               10,26-33
În acel timp, Isus i-a trimis pe cei doisprezece, poruncindu-le: „Nu vă temeţi 

de oameni, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic secret 
care nu va fi cunoscut! 27 Ceea ce eu vă spun în întuneric spuneţi la lumină şi 
ceea ce vă spun la ureche predicaţi de pe acoperişuri! 28 Nu vă temeţi de cei care 
ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul! Temeţi-vă mai degrabă de cel care poate 
să piardă şi trupul, şi sufletul în Gheenă! 29 Oare nu se vând două vrăbii pe un 
ban? Şi niciuna dintre ele nu cade pe pământ fără ştirea Tatălui vostru. 30 Vouă 
însă vă sunt numărate toate firele de păr de pe cap. 31 Aşadar, nu vă temeţi! Voi 
valoraţi mai mult decât multe vrăbii. 32 Oricine va da mărturie pentru mine 
înaintea oamenilor, voi da şi eu mărturie pentru el înaintea Tatălui meu cel 
din ceruri. 33 Însă oricine mă va renega înaintea oamenilor îl voi renega şi eu 
înaintea Tatălui meu cel din ceruri”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Isus în evanghelia de astăzi ne-a spus, Nu vă temeți. Sunt mulți oameni 

cărora le este frică, oameni a căror curaj șovăie, a căror spirit este slab; 
astăzi suntem invitați să ne rugăm în mod special pentru ei. Să spunem 
împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru biserica fondată de Isus Cristos. Ca papa nostru Francisc și 
episcopul Iosif să ne îndrume în a fi oameni care caută puterea și curajul 
lui Isus și de ai ajuta pe ceilalți în a fi puternici și plini de credință. R.

- Să ne rugăm pentru toți cei adunați aici. Ca să realizăm că, în momente de 
dubiu și incertitudine, Isus merge alături de noi. Că nu suntem niciodată 
singuri și ca prin grija și preocuparea noastră, și alți să cunoască că nici 
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ei nu sunt singuri. R.

- Să ne rugăm pentru victimele crimelor și autori crimelor. Ca victimele 
crimelor să aibă susținerea familiilor lor și a comunității și ca cei care 
comit aceste crime să se întoarcă de la căile lor rele și să ducă o viață 
onestă și dreaptă. R.

- Să ne rugăm ca noi să avem mereu curajul și convingerea de a da 
mărturie pentru Isus înaintea oamenilor prin acțiunile noastre mai ales 
în momente de criză. R.

- Să ne rugăm pentru propriile noastre nevoii și pentru nevoile tuturor 
oamenilor de a se simți în siguranță și iubiți. R.

- Să ne rugăm pentru toți credincioși răposați. Ca să primească odihna 
veșnică și lumina fără de sfârșit să le strălucească. R.

Dumnezeule creatorul nostru, ascultă toate aceste rugăciuni ale noastre 
și te rugăm să ne ajuți să realizăm că cu tine alături nu are de ce să ne fie 
frică. Îți cerem toate acestea și toate rugăciunile noastre în numele lui Isus 
care este Domnul nostru în toți veci vecilor. Amin.

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

    Program Liturgic 

    Luni - Sâmbătă: 19.00 
    Duminică: 11.00 și 18.00 


