
                                                                                                 
                                                           Ucenicia: a fi cu Domnul

T: Ucenicia nu e ceva obișnuit. Este un proces care necesită creșterea 
în înțelegere, o mai profundă cunoaștere a stăpânului, o creștere în veghea 
creștină. Al cunoaște pe Isus înseamnă să îl cunoști pe Tatăl (In 14,9) însă 
aceasta e posibil doar atunci când noi „stăm” sau „rămânem” cu Cristos. A fi 
cu adevărat creștin înseamnă să realizezi că noi aparținem unei noi locuințe, 
în care trăim în și cu Dumnezeul Treime.

S. R.: Din textul evangheliei de astăzi reiese foarte clar faptul că ucenicia 
este mult mai importantă decât simpla acceptare sau aderare la Cristos. 
Înseamnă să devii o parte a familiei lui Dumnezeu. Necesită un abandon 
al trecutului și o disponibilitate de „a vedea” și de „a sta”. Isus locuiește 
cu Tatăl iar noi suntem invitați să ne facem și noi o locuință acolo. Paul 
ne vorbește despre unirea noastră cu Cristos în termeni foarte îndrăzneți și 
vii. Nu e un simplu limbaj poetic, ci ne îndreaptă spre o realitate extrem de 
convingătoare.

Casa noastră este mult mai mult decât un loc în care mâncăm și bem. 
Este mai mult decât o atmosferă de împărtășire a valorilor și a perspectivei, 
o atenție de iubire și de grijă. Dacă toate sunt egale atunci noi ar trebui să ne 
găsim casa un loc cald și primitor. A face parte din locuința lui Dumnezeu 
înseamnă exact același lucru. Comunitatea a însemnat întotdeauna mai mult 
în gândurile noastre și în cultul nostru. Suntem alăturați celorlalți la fiecare 
pas din viața noastră creștină, după cum ar trebui să fie și cu familia lui 
Dumnezeu. Din uniunea noastră cu Dumnezeu noi ne creăm credințele, 
convingerile, modul nostru de a trăi fiecare zi a vieții noastre. Din această 
locuință în Dumnezeu noi suntem trimiși în lume. După cum ne-a amintit și 
apostolul Paul astăzi, că toate acestea au fost făcute posibil cu un preț mare. 
Noi în Dumnezeu și Dumnezeu în noi: preamăriți-l pe Dumnezeu în trupul 
vostru!. (...) 

Ajutor omiletic și catehetic
1. Locuința Preasfintei Treimi.
2. Perspective derivate din titlurile lui Cristos.
3. Fiind „acasă” cu Cristos.
4. Rolul lui Petru în biserică: primatul și colegialitatea.
5. Castitatea; unirea matrimonială; înțelegerea corectă a sexualității.
6. Sacralitatea trupului: o abordare pozitivă.

† Duminica 
a 2-a de peste an

    17 ianuarie 2021
     Sf. Anton, abate

              _  __________________

                                  ___________________



LECTURA I
Vorbeşte, Doamne, slujitorul tău ascultă!

Citire din cartea întâi a lui Samuel                                  3,3b-10.19
În zilele acelea, candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă şi Samuel 

stătea în templul Domnului unde era arca lui Dumnezeu. 4 Domnul l-a 
chemat pe Samuel. El a răspuns: „Iată-mă!” 5 A alergat la Eli şi i-a zis: 
„M-ai chemat? Iată-mă!” Eli i-a răspuns. „Nu te-am chemat; întoarce-
te şi te culcă!” S-a dus şi s-a culcat. 6 Domnul l-a chemat din nou pe 
Samuel. Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a zis: „M-ai chemat? Iată-
mă!” Eli i-a răspuns: „Nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă!” 7 Samuel 
nu îl cunoştea încă pe Domnul şi cuvântul Domnului nu-i fusese încă 
descoperit. 8 Domnul l-a chemat pe Samuel pentru a treia oară. Samuel 
s-a sculat, s-a dus la Eli şi i-a zis: „M-ai chemat? Iată-mă!” Eli şi-a dat 
seama că Domnul era cel care îl cheamă pe tânăr. 9 şi i-a zis lui Samuel: 
„Mergi şi te culcă; şi dacă vei mai fi chemat, spune: «Vorbeşte, Doamne, 
căci slujitorul tău ascultă!»” Iar Samuel s-a dus să se culce la locul 
lui. 10 Domnul a venit, i s-a arătat şi l-a chemat ca mai înainte: „Samuel, 
Samuel!” Samuel a răspuns: „Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul tău 
ascultă!” 19 Samuel creştea, Domnul era cu el, şi nu a lăsat să se piardă 
niciunul dintre cuvintele Domnului.                                                                           
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PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 39(40),2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a.9a) 
R.: Iată, vin, Doamne, 
ca să fac voinţa ta!

2 Cu dor l-am aşteptat pe Domnul, 
iar el s-a plecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul. 
4ab El a pus în gura mea un cântec nou, 
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

7 Jertfă şi ofrandă tu nu doreşti, 
tu mi-ai deschis urechile; 
nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat. 
8a Atunci, am zis: „Iată, vin!” R.

8b În sulul cărţii este scris despre mine, 
9 ca să fac voinţa ta. 
Dumnezeul meu, aceasta o doresc! 
Legea ta este în adâncul inimii mele. R.



10 Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare; 
nu-mi închid buzele, 
tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

LECTURA A II-A
Trupurile voastre sunt membrele lui Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului 
           apostol Paul către Corinteni                         6,13c-15a.17-20
Fraţilor, trupul nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul şi Domnul 

pentru trup. 14 Iar Dumnezeu, care l-a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe 
noi prin puterea sa. 15a Nu ştiţi voi că trupurile voastre sunt membrele lui 
Cristos? 17 Cel care se uneşte cu Domnul este un singur duh cu el. 18 Fugiţi 
de desfrânare! Orice alt păcat pe care îl face omul este în afara trupului. 
Însă cel care se dedă la desfrânare păcătuieşte în propriul său trup. 19 Sau 
nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi 
pe care îl aveţi de la Dumnezeu şi că nu sunteţi ai voştri? 20 Căci aţi fost 
cumpăraţi cu un preţ mare. Aşadar, preamăriţi-l pe Dumnezeu în trupul 
vostru!           
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ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                 In 1,41.17b
(Aleluia) L-am găsit pe Mesia, care este Cristos! 
                Harul şi adevărul au venit prin el. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Au văzut unde locuieşte şi au rămas la el în ziua aceea.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Ioan                                                           1,35-42
În timpul acela, Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii 

săi. 36 Şi, privindu-l pe Isus care trecea, a zis: „Iată-l pe mielul lui 
Dumnezeu!” 37 Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind şi l-au urmat pe 
Isus. 38 Isus s-a întors şi, văzându-i că îl urmează, le-a zis: „Ce căutaţi?” 
Ei i-au spus: „Rabbi - ceea ce, tradus, înseamnă «Învăţătorule» - unde 
locuieşti?” 39 El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi!” Aşadar, au venit şi au văzut 
unde locuieşte şi au rămas la el în ziua aceea. Era cam pe la ceasul al 
zecelea. 40 Unul dintre cei doi, care îl auziseră pe Ioan şi-l urmaseră pe 
Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. 41 Acesta l-a întâlnit mai întâi 
pe fratele său, Simon, şi i-a spus: „L-am găsit pe Mesia!” - care, tradus, 
înseamnă „Cristos” - 42 şi l-a adus la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: „Tu eşti 
Simon, fiul lui Ioan; tu te vei numi «Chefa»” - care înseamnă «Petru»”.                                                                    
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RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
În evanghelia de astăzi Isus ne-a invitat să venim și să vedem unde 

locuiește el. Acum când ne-am adunat împreună în jurul său, să 
ne deschidem mințile și inimile, pentru ca și noi să putem vedea și 
înțelege invitația sa. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Binecuvântează-i Doamne pe sfântul nostru părinte papa Francisc, 
pe episcopul nostru, bunici, părinți, învățători, tineri și toți cei care 
doresc să transmită credința vie generațiilor viitoare. R.

- Ajută-ne să ne adunăm împreună în jurul tău având mințile și 
inimile lui deschise lui Dumnezeu și unul altuia, dar mai ales să 
fim făcuți părtași la Euharistie prin oferirea vieților noastre Lui. 
R.

- Ne rugăm acum pentru toți guvernanți publici, pentru cei care 
sunt angajați în politica din țara noastră. Ne rugăm și pentru 
jurnaliști și toți cei care lucrează în media. Ca munca lor să ajute 
în dezvoltarea binelui comun. R.

- Isus a invitat doi dintre discipoli lui să vină și să vadă unde locuiește 
el. Ne rugăm ca cei pe care El îi invită astăzi să îl slujească în 
preoție să răspundă Da acelei chemări. R.

- Ne amintim și de toți cei care au nevoie de vindecare, care suferă 
de dependențe și care sunt bolnavi în spirit, trup și minte. Ca 
Domnul să trimită Duhul vindecării în zonele lor de nevoie. R.

- Ne rugăm pentru toți cei dragi ai noștri care au trecut la Domnul, 
ca ei să fie primiți cât mai repede în casa sa cerească. R.

Doamne, tu ceri fiecăruia dintre noi să ne folosim darurile spre 
binele Bisericii. Ajută-ne te rugăm să punem capăt rușinii dezbinării 
și să aducem vestea cea bună lumii întregi. Te rugăm toate acestea 
prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


