
                                          
                                                                 

                                                         
                                                 O prezență pașnică

T: Prima carte a Regilor relatează istoria lui Ilie care îl găsește pe 
Dumnezeu în „sunetul tăcerii”. În textul evangheliei de astăzi apostoli 
experimentează tăria mâinii lui Cristos asupra apelor furtunii dezlănțuite 
ca pe o prezență calmă și re-asiguratoare. În scrisoarea către Romani, 
Paul deplânge profund asupra separări de frați și surorile evreii, popor 
prin care Dumnezeu a vorbit la început lumii.

S. R.: Sunetul tăcerii. Noi ne gândim extrem de puțin la singurătate și 
la prezența lui Dumnezeu din ea. Și totuși totul e atât de adevărat. Unele 
dintre cele mai mari salturi de înaintare din istoria creștinismului au 
venit din ascultarea vorbelor lui Dumnezeu în tonuri tăcute – Benedict la 
Subiaco, Francisc la LaVerna, Ignațiu la Manresa, Tereza în conventul ei 
spaniol. Cristos a fost cu apostoli săi chiar dacă panica lor nu i-a ajutat să 
realizeze aceasta. Tot la fel și cu noi. Cristos nu își abandonează biserica 
și nici pe vreo unul dintre noi. Însă avem nevoie de timp și spațiu pentru a 
lăsa adevărurile lui Dumnezeu să pătrundă în viețile noastre. Cristos din 
evanghelia de astăzi este imaginea seninătății și a statorniciei. E Cristos 
de care avem nevoie cu toți în această lume atât de grăbită.  De asemenea 
ne mai amintește de propria noastră prezență altora în momentele lor 
de nevoie: pierderea cuiva drag, vestea că o boală e în fază terminală, 
sfârșitul tragic al unei căsătorii. Adesea prezența noastră, și nu cuvintele 
noastre, e cea care vorbește mai tare. Cuvintele de cele mai multe ori par 
a fi goale. Ilie a auzit cuvântul lui Dumnezeu în sunetul tăcerii. Isus a 
fost tăcut prezent discipolilor săi în momentele de neliniște – însă a fost 
o prezență statornică.

Evrei sunt poporul promisiunii. Împărtășim cu ei un patrimoniu 
inestimabil. Tragedia istoriei este aceea că atât de multă ură a fost revărsată 
asupra lor, adesea chiar de către creștini. Ura nu este răspunsul la nici 
o problemă dacă suntem adevărați creștini. Vom continua să regretăm 
că plinătatea promisiunii nu este al lor. Însă paharul care e pe jumătate 
plin este și pe jumătate plin. De la ei am primit cuvântul lui Dumnezeu. 
Credința lor a influențat-o profund pe a noastră. Pe partea umană, ei ni 
l-au dat pe Cristos. Noi însă va trebui să evităm stereotipurile și adoptarea 
atitudinilor negative. Va trebui să ne unim mâinile când putem. Iar acolo 
unde nu putem fi una, să ne rugăm în schimb pentru o zi mai bună.

† Duminica a 19-a 
de peste an

    9 august 2020 -
 Sf. Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein), 

fc. m.,  patroană a Europei
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LECTURA I
Ieşi şi stai pe munte în calea Domnului!

Citire din cartea întâi a Regilor                                    19,9a.11-13a
În zilele acelea, Ilie a ajuns la muntele lui Dumnezeu, Horeb, la 

peşteră, şi a adormit acolo; şi, iată, a fost adresat un cuvânt al Domnului 
către el. 11 Domnul i-a zis: „Ieşi şi stai pe munte în faţa Domnului, 
deoarece, iată, Domnul e pe punctul să treacă!” Atunci a fost un vânt 
mare şi puternic, să rupă munţii şi să despice stâncile în faţa Domnului; 
dar nu era în vânt Domnul. După vânt a fost un cutremur de pământ; dar 
nu era în cutremur Domnul. 12 După cutremur a fost un foc; dar nu era în 
foc Domnul; după foc a fost un sunet de linişte adâncă. 13a Când l-a auzit 
Ilie, şi-a acoperit faţa cu mantaua, a ieşit şi a stat la intrarea peşterii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8) 
R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta 
     şi dă-ne mântuirea ta!

9ab Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu: 
El vorbeşte de pace poporului său şi credincioşilor săi. 
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el 
şi gloria lui va locui pe pământul nostru. R.

11 Îndurarea şi adevărul se vor întâlni, 
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa; 
12 adevărul va răsări din pământ 
şi dreptatea va coborî din ceruri. R.

13 Domnul îşi va revărsa bunătatea 
şi pământul îşi va aduce roadele sale. 
14 Dreptatea va merge înaintea lui 
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

LECTURA A II-A
Aş dori să fiu eu însumi anatema de la Cristos pentru fraţii mei.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  9,1-5
Fraţilor, spun adevărul în Cristos, nu mint. Martoră îmi este conştiinţa 

în Duhul Sfânt. 2 Mare îmi este întristarea şi nesfârşit chinul în inima 
mea. 3 Căci aş dori să fiu eu însumi anatema de la Cristos pentru fraţii 
mei, rudele mele după trup. 4 Aceştia sunt israeliţi, ale lor sunt înfierea 
şi gloria, alianţele şi Legea, cultul şi promisiunile; 5 ai lor sunt patriarhii 
şi din ei vine, după trup, Cristos, care este deasupra tuturor, Dumnezeu 



binecuvântat în veci. Amin.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                             Ps 129(130),5                                 
(Aleluia)   Eu nădăjduiesc în Domnul; 
                  sufletul meu speră în cuvântul său.  (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Porunceşte să vin la tine pe apă!

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               14,22-33
În acel timp, după ce Isus a săturat mulţimile, îndată i-a zorit pe 

discipoli să urce în barcă şi să meargă înaintea lui pe ţărmul celălalt, 
până ce el va da drumul mulţimilor. 23 După ce a dat drumul mulţimilor, 
s-a urcat pe munte singur, ca să se roage. Când s-a înserat, era acolo 
singur. 24 Barca se îndepărtase deja de uscat, la mai multe stadii, zguduită 
de valuri, deoarece vântul le era împotrivă. 25 Pe la straja a patra din 
noapte, Isus a venit la ei, umblând pe mare. 26 Văzându-l că merge pe 
mare, discipolii s-au tulburat, spunând că este o fantasmă şi, de frică, 
au început să strige. 27 Dar Isus le-a vorbit îndată: „Curaj! Eu sunt, nu 
vă temeţi!” 28 Atunci Petru, răspunzând, i-a zis: „Doamne, dacă eşti tu, 
porunceşte să vin la tine pe apă!” 29 El i-a zis: „Vino!” Coborând din 
barcă, Petru a început să umble pe apă şi a venit spre Isus. 30 Dar, văzând 
vântul puternic, s-a înspăimântat şi, pentru că a început să se scufunde, a 
strigat: „Doamne, salvează-mă!” 31 Îndată Isus a întins mâna, l-a apucat 
şi i-a zis: „Om cu puţină credinţă, de ce te-ai îndoit?” 32 Când s-a urcat în 
barcă, vântul a încetat, 33 iar cei care se aflau în barcă l-au adorat spunând: 
„Cu adevărat eşti Fiul lui Dumnezeu!”

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Să ne rugăm cu încredere Tatălui veșnic pentru mântuirea noastră 

si a tuturor oamenilor. Să ne rugăm pentru ca să depășim clipele de 
frică, de descurajare si de slăbiciune pentru a regăsi calea credinței 
si a speranței în Domnul. Să ne rugăm împreună:

R. Doamne, întărește-ne în credință!
- Pentru sfântul nostru părinte papa Francisc, pentru episcopul nostru 

Iosif și pentru toți cei aflați în funcții de conducere în Biserică, 
ca ei să poată reflecta mai mult asupra bunătății și milostivirii lui 
Cristos în toate acțiunile lor. R.

- Să ne rugăm pentru o credință tot mai puternică, ca să avem curajul 



de a ne încrede în prezența lui Dumnezeu în mijlocul problemelor 
noastre de zi cu zi. R.

- Să ne amintim acum și de cei care au alunecat fără ajutor în marea 
furtunii vieții. Ca ei să găsească stabilitate în ora lor de nevoie prin 
susținerea credinței, familiei și prietenilor lor. R.

- Ne amintim acum și de cei care sunt bolnavi și suferinzi, mai ales 
de cei din comunitatea noastră. Să ne amintim și de cei care sunt 
privați de libertate și de drepturile umane. R.

- Să ne rugăm pentru toți cei care sunt în vacanțe și călătoresc în 
acest timp al anului. Ca ei să fie grijulii și conștienți de pericolele 
care se află acolo pe unde merg. R.

- Ne rugăm pentru toți credincioși noștri răposați. Ca ei să se bucure 
de prezența lui Dumnezeu în casa cerească. R.

Dumnezeule Tatăl nostru, tu știi ce e mai bun pentru noi și continui 
să reverși asupra noastră binecuvântarea ta. Binecuvântează 
eforturile noastre de a-i iubi pe cei din jurul nostru. Facem toate 
aceste rugăciuni prin Cristos Domnul nostru. Amin.
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