
                                          
În textul evangheliei de astăzi, acțiunea lui Isus prin care, atinge o persoană 

care nu trebuia atinsă, este un pic neobișnuită, pe un lepros pe care îl și vinde-
că. În acele timpuri sau conform legii și societății din acele vremuri, cei curați 
și cei necurați erau niște aspecte complet separate pe plan ritual. Ei îi tratau pe 
leproși ca fiind niște persoane necurate, nepotriviți de a participa la rugăciunea 
comună. Considerați ca niște păcătoși pedepsiți de Dumnezeu. Leproși locuiau 
departe de oameni, în locurile din afara orașelor și a satelor, separați de viața 
normală a celor curați sau oameni puri ai lui Dumnezeu. Ei au fost nevoiți să 
își abandoneze propriile locuințe și familii. Dacă o persoană sănătoasă se ap-
ropia, leproși trebuiau să îi avertizeze cu un strigăt, Necurat! În Talmud, patru 
tipuri de persoane sunt considerate ca fiind moarte, omul sărac, leprosul, omul 
orb și unul care este fără copii.

Am citi un alt lucru, că până și Biserica Catolică din Evul Mediu a făcut 
asemenea discriminări față de cei leproși. Când o persoană era contaminată de 
lepră, preotul era nevoit să celebreze o liturghie pentru acea persoană. Cu alte 
cuvinte el era asemenea unui om mort care umblă.

Astăzi, datorită avansului științei medicale, lepra este vindecabilă și nu 
mai are parte de aceea pată, defăimare de care avea parte odată. Un lucru e 
clar, că leprosul este nevoit să sufere singur, excomunicat și respins de și din 
comunitate.

În zilele noastre, rareori întâlnim astfel de leproși, însă avem leproși în 
alt sens, într-un sens mai modern, leproși pe care noi îi facem astfel, prin 
comportamentul nostru față de ei. Acești leproși moderni sunt cei care sunt 
considerați ca fiind excluși din punct de vedere social sau cei de care se feresc 
oameni. Ei sunt cei pe care îi considerăm ca fiind nevrednici de iubirea noastră, 
de atenția noastră, de ajutorul nostru. Ei sunt cei a căror demnitate și respect 
este înlăturat de la persoana lor. Cine sunt ei? Ei sunt cei a căror viață este rea, 
necăjită, de exemplu, prizonieri, sau cei extrem de săraci, țigani și mulți alți. 
Aceste persoane, pe care îi privim de sus, de care râdem mereu și pe care îi 
considerăm ignoranți. Proprii noștri dușmani cu care nu dorim să vorbim din 
cauza faptului că nu avem timp. Acestea sunt unele dintre scuzele noastre pe 
care le folosim pentru a evita să vorbim cu ei.

Care este atitudinea noastră acum, față de aceste grupuri, categorii de 
oameni pe care îi considerăm ca fiind leproși, în sensul modern al cuvântului? 
Să nu uităm niciodată să fim vindecători, doctori față de aceste categorii de 
oameni, astfel încât să le putem spune, că Mai există și mâine, și că Dumnezeu 
nu doarme. Însă să nu uităm nici faptul că noi suntem niște vindecători răniți.

Pr. Mihail Andrei Iacob

†   Duminica a 6-a de peste an

    14 februarie 2021
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__________________________________________________________________________    Ss. Ciril, călug., şi Metodiu, ep.Valentin, pr. m.

     



Ant. la intrare           Cf. Ps 30,3-4
Fii pentru mine, Doamne, o stân-

că ocrotitoare, o cetate întărită, ca 
să mă mântuieşti! Căci tu eşti stân-
ca mea, cetatea mea, pentru numele 
tău, mă vei călăuzi şi mă vei hrăni. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, tu ne-ai spus că-ţi 

faci lăcaş în inimile drepte şi cura-
te: dă-ne fericirea să trăim pururi în 
harul tău, astfel încât să binevoieşti 
a locui în noi. Prin Domnul nostru 
Isus Cristos.

Lectura I
Leprosul va locui separat, locu-

inţa lui va fi în afara taberei.
Citire din cartea Leviticului 

13,1-2.45-46
În zilele acelea, Domnul le-a 

vorbit lui Moise şi lui Aaron: 2 „Când 
un om va avea pe pielea trupului 
o umflătură, o eczemă sau o pată 
intensă, sau va avea pe trupul său o 
rană ca de lepră, să fie dus la Aaron, 
preotul, sau la unul dintre fiii săi, 
care sunt preoţi! 45 Leprosul, în care 
este rana, să aibă hainele sfâşiate şi 
să umble cu capul descoperit, să-şi 
acopere barba şi să strige: «Impur! 
Impur!»! 46 Tot timpul cât va avea 
rana, va fi impur: este impur. El să 
locuiască singur; locuinţa lui să fie 
în afara taberei!”                                                                           

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 31(32),1-2.5.11 (R.: cf. 7) 
R.: Doamne Dumnezeule, 
tu eşti mântuirea noastră!

1 Fericit este omul căruia i s-a 

iertat fărădelegea, 
căruia i s-a acoperit păcatul. 
2 Fericit este omul căruia Domnul 
nu-i ia în seamă greşeala 
şi în duhul căruia nu este 
prefăcătorie. R.

5 Eu ţi-am făcut cunoscut păcatul 
meu, 
nu ţi-am ascuns fărădelegea mea. 
Am zis: „Voi mărturisi Domnului 
fărădelegile mele”. 
Şi vinovăţia păcatului meu tu ai 
iertat-o. R.

11 Bucuraţi-vă, drepţilor, în 
Domnul şi veseliţi-vă! 
Strigaţi de bucurie, 
toţi cei drepţi cu inima! R.

Lectura a II-a
Fiţi imitatorii mei, 

aşa cum eu sunt al lui Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi 

a sfântului apostol Paul către 
Corinteni 10,31-33; 11,1

Fraţilor, fie că mâncaţi, fie că beţi, 
fie că faceţi altceva, toate să le faceţi 
spre gloria lui Dumnezeu! 32 Să fiţi 
fără vină înaintea iudeilor, a grecilor 
şi a Bisericii lui Dumnezeu, 33 după 
cum mă străduiesc şi eu să le fiu 
pe plac tuturor în toate, căutând nu 
folosul meu, ci al celor mulţi ca să 
se mântuiască! 11,1 Fiţi imitatorii 
mei aşa cum eu sunt al lui Cristos!           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
                                       Lc 7,16bc

(Aleluia) Un mare profet s-a ri-
dicat printre noi şi Dumnezeu a vi-
zitat poporul său. (Aleluia)



Evanghelia                                                         
Îndată lepra l-a părăsit

 şi a fost curăţat.
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu 1,40-45
În acel timp, a venit la Isus 

un lepros, care, rugându-l şi 
îngenunchind, i-a spus: „Dacă vrei, 
poţi să mă cureţi”. 41 Lui Isus i s-a 
făcut milă şi, întinzând mâna, l-a 
atins şi i-a spus: „Vreau, curăţă-
te!” 42 Şi îndată lepra l-a părăsit şi a 
fost curăţat. 43 Atunci, avertizându-l, 
l-a trimis afară, spunându-i: 44 „Vezi 
să nu spui nimănui nimic, dar 
mergi, arată-te preotului şi adu 
pentru curăţarea ta cele poruncite 
de Moise ca mărturie pentru 
ei!” 45 Însă el, ieşind, a început să 
proclame tuturor şi să răspândească 
vestea, aşa încât Isus nu mai putea 
să intre în cetate în văzul lumii, 
ci stătea afară, în locuri pustii. Şi 
veneau la el de pretutindeni.                                    

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Cu încredere să aducem acum 

toate rugăciunile noastre înaintea 
lui Dumnezeu care îi vindecă și îi 
readuce la viață pe toți cei care 
suferă în această lume atât de 
imperfectă. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!
- Ne rugăm ca noi ca și comunitatea 

creștină să putem răspunde cu 
compasiune și generozitate 
tuturor celor care se simt izolați 
și străini din comunitatea noastră. 
R.

- Ne rugăm ca conducători civili și 

toți cei din funcții de autoritate să 
facă tot ce le stă în putere pentru 
a se asigura că, ca și societate, 
noi îi vom trata pe toți oameni cu 
respect și demnitate și dreptate 
fermă pentru toți. R.

- Ne rugăm ca societatea noastră 
să prețuiască mereu copii și să 
aibă un respect mult mai profund 
pentru cei ne-născuți. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care 
sunt bolnavi acasă sau la spital, 
ca noi, precum și prieteni și 
familiile lor, să fie mereu alături 
de ei. R.

- Ne rugăm pentru pacea în lume 
și ca națiunile să se împace una 
cu cealaltă. Ne amintim în mod 
deosebit de cei prinși în regiuni 
pline de violențe și de refugiați. 
R.

- Ne amintim și de cei care au 
murit. Ne rugăm ca ei să cunoască 
bucuria și pacea împărăției 
cerești a lui Dumnezeu. R.
Doamne Dumnezeul nostru 

îți mulțumim pentru toate 
binecuvântările pe care le-am 
primit. Dar mai ales îți aducem 
recunoștința cuvenită printr-o 
viață de slujire fidelă. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, ca aceste 

daruri sfinte să ne purifice şi să ne 
reînnoiască, şi celor care împlinesc 
voinţa ta să le dobândească răsplata 
veşnică. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați de 
epidemie

Ant. la Împărtăşanie Cf. Ps 77,29-30
Au mâncat şi s-au săturat pe 

deplin, Domnul le-a împlinit 
dorinţa; aşteptarea nu le-a fost 
înşelată. 

După Împărtășanie
Tu ne-ai îndestulat, Doamne, 

la ospăţul ceresc: dă-ne, te rugăm, 
harul de a înseta pururi după 
izvorul vieţii adevărate. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

                                                      Doamne, îți cerem să 
                  ne copleşeşti cu iubirea ta, pentru a o răspân-
      di şi a o manifesta. Dăruieşte-ne curajul de a ne apro-
          pia, de “a atinge” lepra noilor sărăcii, fără teama 
    de a fi infectați, pentru că atunci când inima este plină 
             de iubire, totul devine curat. Astfel vom experi-
                 meta bucuria descoperirii că sub imaginea 
                        celui marginalizat eşti prezent Tu, care 
                     cauți atenția şi sensibilitatea noastră. Ne ceri 
                    să fim atenți față de ceilalți, deschişi şi 
                  încurajați de harul tău să continuăm
                   acțiunile tale de vindecare.

RugăciuneRugăciune


