
                                                                                                 
                                       Profeția

T: În limbajul de astăzi, profeția a devenit aproape complet identificată 
cu prezicerea viitorului. Cu toate că aceasta era o parte a funcției principale 
a profetului biblic, ea nu era una principală. Profetul este gura lui Dumnezeu 
(Gr.  prophemi), și era mai mult preocupat de prezent decât de orice altceva. 
El articula voința lui Dumnezeu pentru poporul său și deseori era în afara 
structurilor religioase obișnuite. Adevărat e faptul că deficiența acestor structuri 
sunt cele cu care el trebuia să se confrunte.

În liturgia de astăzi, Isus apare ca un profet între poporul său. Convingerea 
cu care el vorbea în numele lui Yahweh este o indicație clară a unicității misiunii 
sale. Lectura din Deuteronom vorbește despre un profet asemenea lui Moise 
care va îndruma poporul său. Paul vorbește astăzi despre anxietățile legate de 
diverse statute în viață și de necesitatea de a te încrede complet în Domnul

S. R.: Rareori ne gândim la Cristos ca la un profet. Profeți de astăzi sunt 
foarte neliniștiți și deconcentrați fiindcă ei contestă însuși status quo, starea 
de a fi. Nu toți cei cate se prezint pe ei înșiși ca profeți sunt și neapărați asta. 
Profeți din scripturi au fost confirmați divin; profeți moderni nu sunt. Însă 
profeți ridică întrebări destul de importante. Ei sunt contra-culturali. Ei nu 
merg odată cu mulțimea. Multora nu le plac deloc vocea profetului. Ei cu 
siguranță merg contra mulțimii însă în ce privință? Ei se opun distrugerii, 
uciderii celor nevinovați, morții, lipsei locurilor de muncă, sărăciei și mizeriei. 
Răspunsul lor poate că pare a fi simplist. Însă Isus era extrem de simplu. E 
foarte important să ascultăm vocea lor. Vocile profetice și mai puțin populare 
provin dintr-o lungă tradiție iar noi nu ne facem nici un favor dacă le ignorăm.

Paul vorbește astăzi despre anxietăți. El vorbește unui singur popor. Iar acela 
este și primit. Un segment destul de larg al poporului nostru creștin e format 
din cei singuri, necăsătoriți, divorțați, văduve, însă rareori li se și adresează 
ceva în afară de pupitru. Oameni singuri constituie o largă parte a populației 
noastre. De ce vorbim mereu despre familiile noastre și părinți și atât de rar 
de nevoile oamenilor care trăiesc singuri? Cât de des predicăm despre nevoile 
oamenilor singuri?

Ajutor omiletic și catehetic
1. Profeția în scripturi, biserică și lume.
2. Profeți zilelor moderne.
3. Isus ca învățător și vindecător.
4. Cum înțelegem noi sfârșitul timpului.
5. Cum înțelegem noi diavolul și lucrările sale.
6. Dumnezeu în centrul vieții de căsătorie.
7. Dumnezeu în centrul vieții singure.

† Duminica a 4-a de peste an
    31 ianuarie 2021

     Ss. Ioan Bosco, pr.; Marcela, văduvă

              _  __________________
                                  ___________________



LECTURA I
Eu voi face să se ridice din mijlocul fraţilor lor 

un profet ca tine, voi pune cuvintele mele pe buzele lui.
Citire din cartea Deuteronomului                                       18,15-20
În zilele acelea, Moise a vorbit către popor: „Domnul Dumnezeul tău 

va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un profet ca mine - să ascultaţi 
de el! - 16 aşa cum ai cerut de la Domnul Dumnezeul tău pe Horeb în ziua 
adunării, zicând: «Nu vreau să mai aud glasul Domnului Dumnezeului 
meu, nici să văd focul acesta mare, ca să nu mor». 17 Domnul mi-a spus: 
«Este bine ceea ce au zis. 18 Voi ridica pentru ei din mijlocul fraţilor lor 
un profet ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui şi el le va spune tot 
ceea ce eu le poruncesc. 19 Dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele 
pe care le va spune în numele meu, eu îi voi cere cont. 20 Dar profetul care 
s-ar purta cu trufie, spunând ceva în numele meu ce nu i-am poruncit să 
spună sau vorbind în numele altor dumnezei, profetul acela să moară!»”.                                                                           

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 94(95),1-2.6-7abc.7d-9 (R.: cf. 8) 
R.: Când auziţi glasul Domnului, 
nu vă împietriţi inimile voastre.

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului, 
să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre, 
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă 
şi în cântări de psalmi să-l preamărim! R.

6 Veniţi să-l adorăm şi să ne plecăm în faţa lui 
şi să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 
7abc căci el este Dumnezeul nostru, 
iar noi suntem poporul pe care el îl păstoreşte, 
turma pe care mâna lui o călăuzeşte! R.

7d O, de aţi asculta astăzi glasul lui: 
8 „Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, 
ca în ziua de la Massa în pustiu; 
9 acolo m-au ispitit părinţii voştri, 
m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele”. R.

LECTURA A II-A
Fecioara se îngrijeşte de cele ale Domnului.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului 
                 apostol Paul către Corinteni                                  7,32-35



Fraţilor, eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji. Cel care este necăsătorit se 
îngrijeşte de cele ale Domnului, cum să-i placă Domnului, 33 însă cel care 
este căsătorit se îngrijeşte de cele ale lumii, cum să-i placă soţiei, şi este 
împărţit. 34 Tot aşa şi femeia necăsătorită, tot aşa şi fecioara se îngrijeşte 
de cele ale Domnului, ca să fie sfântă în trup şi în duh, însă cea căsătorită 
se îngrijeşte de cele ale lumii, cum să-i placă bărbatului. 35 Aceasta o 
spun pentru avantajul vostru, nu ca să vă întind o cursă, ci pentru ceea ce 
este vrednic de cinste şi conduce la Domnul fără abatere.           

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                            Mt 4,16; Is 9,1
(Aleluia) Poporul care stătea în întuneric a văzut o lumină mare, iar 

celor care stăteau în regiunea şi în umbra morţii le-a răsărit o lumină. 
(Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
El îi învăţa ca unul care are autoritate.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Marcu                                                           1,21-28
În acel timp, au venit la Cafarnaum. Şi îndată, în zi de sâmbătă, Isus 

a intrat în sinagogă şi-i învăţa. 22 Şi erau uimiţi de învăţătura lui, pentru 
că el îi învăţa ca unul care are autoritate şi nu în felul cărturarilor. 23 În 
sinagoga lor era un om cu duh necurat, care a strigat, zicând: 24 „Ce ai cu 
noi, Isus din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Ştiu cine eşti: Sfântul lui 
Dumnezeu”. 25 Dar Isus i-a poruncit cu asprime, spunându-i: „Taci şi ieşi 
din el!” 26 Iar duhul necurat, scuturându-l şi strigând cu glas puternic, a 
ieşit din el. 27 Atunci toţi au fost cuprinşi de teamă încât discutau între ei, 
zicând: „Ce-i asta? O învăţătură nouă dată cu autoritate! El porunceşte 
până şi duhurilor necurate şi ele i se supun”. 28 Şi îndată i s-a dus faima 
pretutindeni în toată împrejurimea Galileii.

                                                                    Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Acum când ne amintim de bunătatea și compasiunea generoasă a 

lui Dumnezeu, să aducem toate cererile noastre în fața prezenței sale 
sfinte și să spunem împreună. 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru comunitatea creștină din lume, pentru sfântul nostru părinte 
papa Francisc și pentru toți lideri Bisericii, ca să poată găsi căi 
noi de a ajunge unul la altul ori de câte ori ne pierdem direcțiile în 
viață, și să putem găsi curajul de a asculta voința lui Dumnezeu în 



viața noastră de zi cu zi. R.

- Îndrumă lideri noștri politici ca să poată lua decizii care să fie 
ghidate de dreptate și să își folosească funcțiile spre binele comun 
al tuturor. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care găsesc dificilă exprimarea de sine 
și care au nevoie de ceilalți pentru a vorbi pentru ei, dar, și pentru 
cei care suferă de dependențe, victime ale violenței și abuzului, ca 
în timpul acestei săptămâni să știm când să vorbim pentru cei care 
au nevoie de vocea noastră. R.

- Pentru toți cei care se luptă cu dependențele și cu sănătatea precară 
a trupului și a minții, ca ei să găsească susținere în momentele lor 
de nevoie de la cei care țin la ei. R.

- Ne rugăm pentru odihna veșnică a celor care au plecat înaintea 
noastră în călătoria vieții, ca amintirea bunătății și căilor dătătoare-
de-viață a lor să ne inspire și pe noi în urmarea lui Dumnezeu. Să 
se odihnească în pace. R.

Dumnezeule atotputernic și iubitor, ajută-ne să rămânem fideli 
în ascultarea cuvântului tău și răbdători în așteptarea pătrunderii 
adevărului tău în viețile noastre. Te rugăm să ne binecuvântezi și 
să ne susții în această călătorie a noastră de credință. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin.

@Pr. Mihail-Andrei Iacob - www.paxvobis.ro

              Calendarul Săptămânii

 1    L    Sf. Veridiana, fc.
 2   M   Întâmpinarea Domnului
                 Sf. Ioana
 3   M   Ss. Blaziu, ep. m. *; Oscar, ep. *;
                    Simeon Bătrânul
 4    J    Sf. Gilbert, pr.
 5    V    Sf. Agata, fc. m. **
 6    S    Ss. Paul Miki şi îns., m. **; 
                   Doroteea şi Teofil, m.
 7    D   † Duminica a-5-a de peste an
               Sf. Richard, rege; 
               Fer. Ana-Maria Adorni, călug.                  

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


