
                                                                                                 
                                       Chemarea la ucenicie:universală și urgentă

T: Relatarea despre chemarea primilor apostoli se poate găsi în toate cele 
patru evanghelii. Versiunea mateeană, extrem de similară cu cea a lui Marcu 
(care e una din principalele surse ale lui Matei) apare în aceiași Duminică din 
ciclul A. Astăzi, biserica unește relatarea chemării apostolilor cu cea a lui Iona, 
care conține și cea mai puternică tema universalistă din Biblie. Astfel, liturgia 
de astăzi conține un sens al urgenței precum și o notă a mântuirii extinsă la 
toate popoarele. Evanghelia lui Marcu va fi citită în timpul anului ciclului B. 
Așteptarea parousiei la Paul îl găsește făcând apel Corintenilor ca să rămână 
alerți și vigilenți.

S. R.: Există unele persoane care doresc ca totul să fie făcut ieri. Ei poate 
că ne irită pe moment însă angajamentul lor este unul foarte clar. Ei rămân 
într-un contrast ascuțit cu cei care par că niciodată nu reușesc să realizeze 
nici măcar lucrurile obișnuite. Amână totul la nesfârșit. Lecturile de astăzi ne 
învață că importanța credinței ar trebui să ne facă să acționăm. Dacă credința 
este cu adevărat prioritatea pe care o susținem atunci, ea ar trebui să provoace 
un anumit simț al urgenței. Ani noștri poate că par mulți, însă ei trec extrem 
de repede. Ucenicia nu poate fi retrogradată la rangul comodității. Necesită un 
răspuns angajant, care ar trebui să fie însoțit de spontaneitate și entuziasm. Nu 
avem cum să spunem că viața în Cristos este ceva la care într-o bună zi ne vom 
adresa cu seriozitate.

Relatarea lui Iona este o reamintire mult mai puternică a grijii lui Dumnezeu 
față de toți oameni. Ea scoate în evidență importanța muncii misionare, nu ca 
o impunere a credinței sau prozelitism ci ca o împărtășire a unui dar prețios. 
Ea ne mai reamintește că noi suntem înzestrați de oameni din alte culturi care 
îmbrățișează credința. Ei aduc valori și obiceiuri, precum și o nouă perspectivă 
a vieții, care e o îmbogățire, ceva ce trebuie prețuit și nu abandonat, sau mai 
rău, ținut ori distrus. Convertirea este o împărtășire și o întărire mutuală.

Ajutor omiletic și catehetic
1. Biserica ca misionară.
2. Cele patru semne ale bisericii.
3. Depășirea stereotipurilor oamenilor de alte culturi și culori.
4. Detașarea într-o societate consumistă.
5. Escatologia creștină: cele patru lucruri de pe urmă.
6. Dând credinței prioritate și urgență.
7. Pregătirea pentru parousia noastră personală.

† Duminica a 3-a de peste an

    24 ianuarie 2021
     Sf. Francisc de Sales, ep. înv.

              _  __________________

                                  ___________________



LECTURA I
Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea.

Citire din cartea profetului Iona                                           3,1-5.10
În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost către Iona a doua oară. 

„Ridică-te, mergi la Ninive, cetatea cea mare, şi vesteşte acolo vestea pe 
care ţi-o spun eu!” 3 Iona s-a ridicat şi a mers la Ninive, după cuvântul 
Domnului. Ninive era o cetate foarte mare, cât trei zile de mers. 4 Iona 
a intrat în cetate; mergând o zi întreagă, striga şi zicea. „Încă patruzeci 
de zile şi Ninive va fi distrus”. 5 Şi au crezut oamenii din Ninive în 
Dumnezeu: au vestit un post şi s-au îmbrăcat cu sac de la cel mai mare 
până la cel mai mic dintre ei. 10 Dumnezeu a văzut faptele lor, că s-au 
întors de la calea lor cea rea, şi a regretat răul pe care spusese că li-l va fi 
făcut şi nu l-a mai făcut.                                                                           

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 24(25),4-5ab.6-7bc.8-9 (R.: 4b) 
R.: Învaţă-mă, Doamne, 
      cărările tale!

4 Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale 
şi învaţă-mă cărările tale! 

5ab Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă, 
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

6 Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurarea şi de milostivirea ta, 
pentru că ele sunt din veşnicie! 
7bc Adu-ţi aminte de mine în milostivirea ta, 
pentru bunătatea ta, Doamne! R.

8 Domnul este bun şi drept, 
de aceea el îi învaţă pe cei păcătoşi calea; 
9 îi face pe cei sărmani să umble după dreptate, 
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

LECTURA A II-A
Figura acestei lumi trece.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului 
                 apostol Paul către Corinteni                                  7,29-31
Fraţilor, eu vă spun aceasta: timpul s-a scurtat. În rest, cei care au 

femeie să fie ca şi cum nu ar avea, 30 cei care plâng ca şi cum nu ar plânge, 
cei care se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura, cei care cumpără, ca şi cum 
nu ar poseda, 31 cei care se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar 



folosi! Căci figura acestei lumi trece.           
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                   Mc 1,15b
(Aleluia) S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape. 
       Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie”, spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Marcu                                                           1,14-20
În acel timp, după ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, 

predicând evanghelia lui Dumnezeu 15 şi spunând: „S-a împlinit timpul 
şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Convertiţi-vă şi credeţi în 
evanghelie!” 16 Trecând pe lângă Marea Galileii, i-a văzut pe Simon 
şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând năvodul în mare, căci erau 
pescari. 17 Isus le-a spus: „Veniţi după mine şi vă voi face să deveniţi 
pescari de oameni!” 18 Lăsând îndată năvoadele, l-au urmat. 19 Şi, 
mergând puţin mai departe, i-a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe 
Ioan, fratele lui, reparându-şi năvoadele în barcă. 20 El i-a chemat îndată, 
iar ei, lăsându-l pe tatăl lor, Zebedeu, în barcă, împreună cu zilierii lui, 
s-au dus după el.

                                                                    Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
După ce am ascultat cuvântul lui Dumnezeu și cu încredere deplină 

în compasiunea și iubirea sa să aducem acum toate rugăciunile 
pentru toate nevoile noastre înaintea sa spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru creștini din lume și pentru toți cei adunați aici, ca noi să 
facem o rugăciune personală de zi cu zi din refrenul psalmului 
responsorial de astăzi,  Învaţă-mă, Doamne, cărările tale!. R.

- Pentru sfântul nostru părinte papa Francisc și pentru toți lideri 
bisericii, ca Dumnezeu să îi îndrume în slujirea lor, pentru ca toți 
să fie capabili să găsească un loc de milostivire, iertare și încurajare 
în trăirea chemării evangheliei. R.

- Sfântul Paul a făcut referință la lume, ca și cum am cunoaște-o, 
trecătoare, de aceea ne rugăm  ca să putem folosi timpul pe care 
îl avem în această săptămână pentru a răspunde chemării lui 



Dumnezeu în viețile noastre. Dar mai ales ne rugăm pentru toți 
cei care timpul aduce o luptă nouă zilnică prin boală, lipsa locului 
de muncă sau depresie. R.

- Marea Galileei a fost centrul lumii pentru Petru, Iacob și Ioan. 
Ne rugăm pentru cei care simt chemarea la preoție sau la viața 
consacrată, ca asemenea apostolilor și ei să fie capabili să 
părăsească familia și locul natal pentru a-și pune încrederea 
deplină în planul lui Dumnezeu pentru viețile lor. R.

- Pentru răposați noștri și pentru toți cei care au murit de curând, 
ca după ce au trăit o viață întreagă în speranța și promisiunea 
împărăției lui Dumnezeu, să fie primiți acum în plinătatea ei. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu ne vorbești în atât de multe moduri. 
Deschide-ne ochii față de prezența ta din jurul nostru, deschide-ne 
urechile față de chemarea ta din săptămâna care urmează, astfel 
încât să putem învăța cum să trăim evanghelia. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin.
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