
                                          
                                                                 

                                                          Spiritul Familial

T: Intenția bisericii prin această sărbătoare este aceea de ai prezenta pe 
Maria, Iosif și Isus ca model pentru familiile creștine. Cartea lui Ben Sirah 
scrisă în cel de-al doilea secol dinainte de Cristos, ne vorbește astăzi despre 
respectul față de părinți, în sensul de a avea o calitate atemporală. În Coloseni, 
Paul prezintă moduri practice în care legătura iubirii se exprimă pe sine însăși 
în cadrul comunității creștine, inclusiv relațiile familiale. Selecțiile evanghelice 
din narațiunea copilăriri lui Luca și a lui Matei, deși nu au fost scrise pentru 
a scoate în evidență valorile familiei, tot ne vorbesc despre grija lui Iosif (A), 
respectul părinților față de lege (B) și ascultarea copilului (C).

S. R.: Pe cât de mult ne inspiră, cele trei lecturi de la această sărbătoare 
a sfintei Familii, nu se potrivesc complet scopului nostru de astăzi. Cele trei 
evanghelii, toate luate din narațiunile copilăriei scot în evidență tema mântuirii 
lui Cristos. Acestea nu au fost scrise pentru a ne relata viața de familie a lui 
Isus. Lectura luată din Coloseni trădează o anumită condiționare culturală în 
ceea ce privea supunerea soțiilor față de soțiile lor, urmată de o îndemnare 
asemănătoare destinată slujitorilor în ceea ce îi privea pe stăpâni lor. Lectura 
luată din Ben Sirah este însă, potrivită pentru această sărbătoare de astăzi. 
Textul prevede anumite situații care predomină, senilitate, Alzheimer-ul, 
casele de îngrijire, responsabilitatea copiilor de a asculta. Această lectură nu 
ne ajută prea mult decât cu reamintirea că unii dintre părinți noștri bătrâni 
sunt cu toți abandonați. Nu pot să nu mă întreb oare dacă poate fi un păcat al 
nerecunoștinței această uitare a celor care ne-au dat atât de mult. Dacă privim la 
toate lecturile de astăzi, chiar dacă vom observa că predomină și alte teme, tot 
putem observa o linie subtilă ce duce spre iubirea și respectul din familie. Dacă 
privim la familia lui Isus, vom putea observa dedicarea închinării, anxietatea 
pierderii, bucuria regăsirii. (...) 

Ajutor omiletic și catehetic
1. Familia: temelia religiei și a societății.
2. Biblia și responsabilitatea față de părinți noștri.
3. Responsabilitatea părinților pentru formare și educare.
4. Părinți și biserica în educația religioasă.
5. Moduri de exprimare a iubirii în casa proprie.
6. Iubirea ca legătură a perfecțiunii.
7. Fuga în Egipt: semnificația în Matei
8. Prezentarea și teologia lucană.
9. Regăsirea în templu și grija Tatălui.
10. Casa ca prima și cea mai bună școală de credință.

† Sfânta Familie: 
Isus, Maria și Iosif

    27 decembrie 2020
     Sf. Ioan, ap. şi ev.

              _  __________________
                                  ___________________



LECTURA I
Cel care va ieşi din măruntaiele tale, el te va moşteni.

Citire din cartea Genezei                                             15,1-6; 21,1-3
În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost către Abram într-o viziune, 

zicând: „Nu te teme, Abram! Eu sunt scutul tău şi răsplata ta va fi foarte 
mare”. 2 Abram a zis: „Doamne Dumnezeul meu, ce-mi vei da? Căci 
merg din viaţă fără copii, şi moştenitorul casei mele este Eliezer din 
Damasc”. 3 Abram a zis: „Iată, tu nu mi-ai dat descendenţă şi de aceea 
mă va moşteni un servitor al casei mele”. 4 Dar, iată, cuvântul Domnului 
a fost către el, zicând: „Nu te va moşteni acesta! Căci cel care va ieşi din 
măruntaiele tale, el te va moşteni”. 5 L-a condus afară şi i-a zis: „Priveşte 
spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri!” Şi i-a spus: „Aşa va fi 
descendenţa ta”. 6 El a crezut în Domnul şi Domnul i-a considerat aceasta 
ca dreptate. 21,1 Domnul a vizitat-o pe Sara, după cum spusese, şi a făcut 
Domnul pentru Sara după cum spusese. 2 Sara a zămislit şi i-a născut lui 
Abraham un fiu la bătrâneţea lui, la timpul hotărât, aşa cum îi spusese 
Dumnezeu. 3 Abraham i-a pus fiului său, pe care i l-a născut Sara, numele 
Isaac.                                                                           Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 104(105),1-2.3-4.5-6.8-9 (R.: 8a) 
R.: Dumnezeu îşi aduce aminte întotdeauna 
     de alianţa sa.
1 Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi numele lui! 
Faceţi cunoscute printre popoare faptele sale minunate! 
2 Cântaţi-i, cântaţi psalmi! 
Meditaţi la toate minunile sale! R.
3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt! 
Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! 
4 Căutaţi-l pe Domnul şi ajutorul lui, 
căutaţi întotdeauna faţa lui! R.
5 Aduceţi-vă aminte de faptele minunate pe care le-a făcut, 
de minunile sale şi de judecăţile gurii sale! 
6 Voi, descendenţii lui Abraham, slujitorul lui, 
voi, copiii lui Iacob, aleşii lui! R.
8 El îşi aduce aminte întotdeauna de alianţa sa, 
de cuvântul pe care l-a dat pentru o mie de generaţii, 
9 de alianţa pe care a încheiat-o cu Abraham, 
de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. R.

LECTURA A II-A
Credinţa lui Abraham, a Sarei şi a lui Isaac.



Citire din Scrisoarea către Evrei                                    11,8.11-12.17-19
Fraţilor, prin credinţă, Abraham a ascultat atunci când a fost chemat să 

plece spre un loc pe care avea să-l primească drept moştenire şi a plecat 
fără să ştie unde merge. 11 Prin credinţă, şi Sara, deşi sterilă şi trecută de 
vârstă, a primit puterea de a zămisli un fiu, pentru că l-a considerat demn 
de încredere pe cel care făcuse promisiunea. 12 De aceea, dintr-un singur 
om - şi acela aproape de moarte - s-au născut urmaşi mulţi cât stelele 
cerului şi cât nisipul de pe ţărmul mării, care este fără număr. 17 Prin 
credinţă, Abraham l-a adus ca jertfă pe Isaac atunci când a fost pus 
la încercare; şi era să-l jertfească pe singurul născut, el care primise 
cu bucurie promisiunile, 18 căruia i se spusese: „În Isaac va fi numită 
descendenţa ta”. 19 El credea că Dumnezeu este atât de puternic încât să 
învie morţii, de aceea l-a redobândit ca semn.           

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                    Evr 1,1-2
(Aleluia) După ce în trecut a vorbit în multe rânduri şi în multe mo-

duri părinţilor noştri prin profeţi, Dumnezeu, în aceste zile din urmă, ne-a 
vorbit nouă prin Fiul. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Iar copilul creştea şi se întărea, plin de înţelepciune.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Luca                                                           2,22-40
Când s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise, părinţii 

lui Isus l-au dus la Ierusalim ca să-l ofere Domnului, 23 după cum este 
scris în Legea Domnului: „Orice prim născut de parte bărbătească va fi 
numit sfânt pentru Domnul” 24 şi să aducă jertfă, după cum este spus în 
Legea Domnului: „o pereche de turturele sau doi pui de porumbel”. 25 Şi 
iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon, şi acesta era un om drept 
şi evlavios care aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra 
lui. 26 Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-l 
vedea pe Cristosul Domnului. 27 A fost condus de Duhul Sfânt la templu, 
iar când părinţii l-au adus pe copilul Isus ca să îndeplinească obiceiurile 
Legii cu privire la el, 28 l-a luat în braţele sale şi l-a binecuvântat pe 
Dumnezeu, spunând: 29 „Acum, slobozeşte-l, pe slujitorul tău, Stăpâne, 
după cuvântul tău în pace, 30 căci au văzut ochii mei mântuirea ta 31 pe 
care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, 32 lumină spre luminarea 
neamurilor şi slava poporului tău, Israel!” 33 Tatăl şi mama lui Isus se 
mirau de cele spuse despre el. 34 Simeon i-a binecuvântat şi i-a spus 
Mariei, mama lui: „Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea 
multora în Israel şi ca semn de contradicţie - 35 ca să se dezvăluie gândurile 
din multe inimi -, iar o sabie va străpunge sufletul tău!” 36 Era acolo 
şi Ana, profetesa, fiica lui Fanuel, din tribul lui Aşer. Aceasta era mult 
înaintată în vârstă. După ce trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria 
ei, 37 era acum văduvă şi ajunsese la optzeci şi patru de ani. Ea nu părăsea 
templul, slujind zi şi noapte prin posturi şi rugăciuni. 38 Fiind prezentă 



şi ea, îl mărturisea pe Dumnezeu şi vorbea despre copil tuturor celor 
care aşteptau eliberarea Ierusalimului. 39 Când au împlinit totul după 
Legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. 40 Iar 
copilul creştea şi se întărea, plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu 
era asupra lui.                                                             Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Dumnezeule Tată, de la care își trage numele orice familie în cer 

şi pe pământ, îți oferim aceste cereri ale noastre, încrezători fiind în 
grija ta nesfârșită față de fiecare dintre noi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ca lideri Bisericii și statele să dorească să protejeze demnitatea 
drepturilor familiilor, mai ales a celor care trăiesc în sărăcie și fără 
casă. R.

- Ca părinți să aprecieze „sfera lor de influență” asupra copii lor și 
să fie mereu atenți că tineri uneori își închid urechile la sfat dar și 
le deschid la exemplu. R.

- Multe familii care sunt despărțite unul de altul, din cauza rănilor 
înțelese greșit sau a resentimentelor, să își găsească calea spre 
rezolvarea diferențelor și să se împace cât mai repede. R.

- Ca oameni bătrâni și cei care suferă de boli terminale să fie îngrijiți 
cu respect și compasiune de către familiile și asistenți lor. R.

- Ca familiile creștine să îi susțină pe cei care i-au în considerare 
vocația la preoție sau la viața consacrată. R.

- Ca familiile care sunt îndoliate de pierderea unui părinte sau a 
unui copil să găsească speranță în înviere și în acceptare în această 
durere a absenței. R.

Tată ceresc, te rugăm să înzestrezi familiile noastre și comunitatea 
noastră parohială de credință, cu seninătatea de a accepta lucrurile 
pe care nu le putem schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le 
putem și înțelepciunea de a cunoaște diferența. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin
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              Calendarul Săptămânii

 26   L    Ss. Dumitru, m.; Paul al VI-lea, pp.; 
                    Lucian şi Marcian, m.
 27   M   Sf. Evarist, pp. m.
 28   M   SS. SIMON şi IUDA, ap.
 29    J    Ss. Narcis, patriarh de Ierusalim; 
                    Felician, m.
 30    V    Sf. Gerard de Potenza, ep.
 31    S    Sf. Alfons Rodriguez, călug.
  1     D   † Toti Sfinti
                  

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


