
                                          
Textul evangheliei de astăzi ne duce spre un eveniment mai deosebit ce a 

avut loc în timpul vieții pământești a lui Isus, acela în care Isus i-a alungat 
din templu pe oameni care vindeau animale și pe schimbători de bani. Isus se 
enervase fiindcă aceștia au făcut din casa Tatălui său o casă asemănătoare unui 
târg. Însă, un pic mai târziu el va fi cel care va fi alungat din templu de dușmani 
lui, care vor distruge apoi templul trupului său.

Acest pasaj evanghelic ne determină și pe noi să ne punem o întrebare 
asemănătoare. Întrebarea dacă și noi am făcut din casa Tatălui nostru sau din 
Biserică o casă de negustorie.

Am transformat-o într-o casă de negustorie dacă noi o facem să fie la fel de 
confortabilă precum cluburile sociale în loc să fie un loc de acțiune catolică 
sau un loc de încărcare spirituală în loc de o adevărată comunitate de iubire. Pe 
de altă parte apare întrebarea, l-am dat noi oare, vreodată pe Domnul, afară din 
templul inimii noastre? Iar un răspuns este că Da, l-am dat afară din templul 
inimii noastre în momentul în care am început să purtăm ranchiună, ciudă 
împotriva cuiva, sau când urăm o persoană, sau o judecăm cu asprime, sau îi 
ignorăm strigătul după ajutor.

Un preot, în cartea sa de omilii a scris că inima fiecărui creștin este un 
templu a lui Dumnezeu. Preasfânta Treime locuiește în profunzimea inimilor 
noastre. Dumnezeu dorește să primească omagii de rugăciune și adorare plină 
de iubire din partea fiecăruia, din partea tuturor celor pe care el i-a creat pe 
care îi și iubește cu o intensitate nespusă. Și totuși, atât de des inimile noastre 
sunt pline de obiceiuri rele și păcate sau de toate tipurile de dorințe păcătoase 
și de proiecte lumești care de multe ori sunt mai mult păgâne decât creștine. 
Oprimarea celor săracii, nedreptate în afaceri, lăcomie în câștig, afaceri 
dubioase pline de scrupulozități, tratament rece față de aproapele, față de 
vecini, față de muncitori sau de rude. Inima omului are nevoie de curățenie, 
de vindecare și de renovare. Are nevoie de o transformare după imaginea lui 
Dumnezeu, după cum ar fi trebuit să și fie.

Prin urmare, această casă a lui Dumnezeu poate fi asemenea acelor copii 
de la ora de religie care au răspuns că Dumnezeu locuiește în biserică, sau în 
tabernacol sau în interiorul meu.

Cineva a spus că biserica este o casă a lui Dumnezeu fiindcă în ea se află 
tabernacolul în care sunt ținute trupul și sângele lui Cristos, sub forma pâinii 
și a vinului. Biserica noastră nu este numai casa lui Dumnezeu ci este și un loc 
în care se adună oameni care vor să participe la celebrarea Ultimei cine a lui 
Cristos din sfânta Euharistie.                         
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Ant. la intrare            Ps 24,15-16
Ochii mei sunt pururea spre 

Domnul, căci el scoate din laţ pi-
cioarele mele. Întoarce-te spre mine 
şi arată-ţi îndurarea, căci sunt sin-
gur şi nefericit. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care eşti izvorul a 

toată bunătatea şi îndurarea, tu ne-
ai arătat că postul, rugăciunea şi 
pomana vindecă rănile pricinuite 
de păcate; priveşte cu bunăvoinţă 
spre noi, cei care, apăsaţi de povara 
greşelilor, ne recunoaştem vinovă-
ţia, şi ridică-ne mereu cu îndurarea 
ta. Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Legea a fost dată prin Moise.

Citire din cartea Exodului 
                             20,1-3.7-8.12-17
În zilele acelea, Dumnezeu a 

rostit toate aceste cuvinte: „Eu sunt 
Domnul Dumnezeul tău, care te-a 
scos din ţara Egiptului, din casa 
sclaviei. 3 Să nu ai alţi dumnezei 
afară de mine! 7 Să nu iei în zadar 
numele Domnului Dumnezeului tău; 
căci Domnul nu va lăsa nepedepsit 
pe cel ce va lua în zadar numele 
lui! 8 Adu-ţi aminte de ziua de sabat 
ca s-o sfinţeşti! 12 Cinsteşte-i pe 
tatăl tău şi pe mama ta ca să ţi se 
lungească zilele în ţara pe care ţi-o 
dă Domnul Dumnezeul tău! 13 Să nu 
ucizi! 14 Să nu comiţi adulter! 15 Să 
nu furi! 16 Să nu dai mărturie falsă 
împotriva aproapelui tău! 17 Să nu 
pofteşti casa aproapelui tău; să nu 
pofteşti soţia aproapelui tău, nici 
sclavul lui, nici sclava lui, nici boul 
lui, nici măgarul lui, nici vreun alt 

lucru care este al aproapelui tău!”
Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 18(19),8.9.10.11 (R.: In 6,68b) 
R.: Tu, Doamne, 
      ai cuvintele vieţii veşnice!
8 Legea Domnului este desăvârşită, 
înviorează sufletul; 
mărturia Domnului este adevărată, 
îl face înţelept pe cel neştiutor. R.
9 Orânduirile Domnului sunt 
drepte, 
înveselesc inima, 
poruncile Domnului sunt 
strălucitoare, 
luminează ochii. R.
10 Teama de Domnul este curată, 
rămâne pentru totdeauna; 
judecăţile Domnului sunt 
adevărate, 
toate sunt drepte. R.
11 Ele sunt mai de dorit decât aurul 
şi decât mult aur curat, 
mai dulci decât mierea 
şi decât fagurele proaspăt. R.

Lectura a II-a
Noi îl predicăm pe Cristos 

cel răstignit, scandal pentru 
oameni, dar pentru cei chemaţi, 

înţelepciunea lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea întâi 

a sfântului apostol Paul către 
Corinteni 1,22-25

Fraţilor, în timp ce iudeii 
cer semne, iar grecii caută 
înţelepciunea, 23 noi îl predicăm 
pe Cristos cel răstignit, scandal 
pentru iudei şi nebunie pentru 
păgâni, 24 dar pentru cei chemaţi, fie 



iudei, fie greci, Cristos este puterea 
lui Dumnezeu şi înţelepciunea 
lui Dumnezeu. 25 Căci nebunia 
lui Dumnezeu este mai înţeleaptă 
decât oamenii şi slăbiciunea lui 
Dumnezeu este mai puternică decât 
oamenii.           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie    In 3,16
Atât de mult a iubit Dumnezeu 

lumea, încât l-a dat pe Fiul său, 
unul născut, ca oricine crede în el 
să aibă viaţa veşnică.

Evanghelia                                                         
Dărâmaţi acest templu 

şi în trei zile îl voi ridica!
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan     2,13-25
Paştele iudeilor era aproape, iar 

Isus a urcat la Ierusalim. Şi a găsit 
în templu vânzătorii de boi, de oi 
şi de porumbei şi pe schimbătorii 
de bani şezând acolo. 15 Făcând 
un bici din funii, i-a alungat pe 
toţi din templu, la fel ca şi oile 
şi boii; a împrăştiat monedele 
schimbătorilor de bani şi a răsturnat 
mesele, 16 iar celor care vindeau 
porumbei le-a zis: „Luaţi acestea 
de aici! Nu faceţi casa Tatălui meu 
casă de negustorie!” 17 Discipolii 
lui şi-au adus aminte că fusese 
scris: „Zelul pentru casa ta mă 
mistuie”. 18 Aşadar, l-au întrebat 
iudeii şi i-au zis: „Ce semn ne arăţi 
că ai dreptul să faci acestea?” 19 Isus 
le-a răspuns: „Dărâmaţi acest 
templu şi în trei zile îl voi 
ridica!” 20 Aşadar, i-au zis iudeii: 
„Acest templu a fost construit în 
patruzeci şi şase de ani şi tu în trei 

zile îl vei ridica?” 21 Însă el vorbea 
despre templul trupului său. 22 Deci, 
când a înviat din morţi, discipolii 
lui şi-au amintit că a spus aceasta şi 
au crezut în Scriptură şi în cuvântul 
pe care îl spusese Isus. 23 Pe când 
era în Ierusalim, la sărbătoarea 
Paştelui, mulţi, văzând semnele pe 
care le făcea, au crezut în numele 
lui. 24 Dar Isus nu se încredea în ei, 
pentru că el îi cunoştea pe toţi. 25 Şi 
nu avea nevoie ca cineva să aducă 
mărturie despre om, pentru că el 
cunoştea ce era în om.                                   

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Sfântul apostol Paul ne-a 

amintit astăzi că noi credem într-
un Cristos care este puterea și 
înțelepciunea lui Dumnezeu, un 
Cristos care mijlocește necontenit 
pentru noi la Tatăl ceresc, de 
aceea cu încredere să aducem 
toate aceste cereri ale noastre 
înaintea sa și să spunem:

R. Ascultă-ne Doamne!
- Ne rugăm pentru sfântul nostru 

părinte papa Francisc, pentru 
episcopul Iosif, și pentru toți 
lideri Bisericii, ca îndrumarea 
lor să fie o adevărată inspirație 
pentru noi. R.

- Pentru tineri noștri, ca ei să învețe 
să răspundă îndrumării Duhului 
Sfânt și să fie o forță uimitoare 
de bine în lume. R.

- Ne rugăm pentru părinți copiilor 
și tinerilor care au parte de 
o responsabilitate enormă 
în transmiterea credinței la 



generațiile viitoare. Ca ei să 
cunoască că Domnul este cu ei la 
fiecare pas pe cale. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care nu 
se simt bine în această perioadă, 
ca ei să fie ridicați de permanenta 
atenție a lui Isus față de cei care 
suferă. R.

- Ne rugăm ca noi cei care ne 
adunăm săptămână de săptămână 
să celebrăm Euharistia, să o 
vedem ca pe ocazie de har imens 
în spațiul sacru al lui Dumnezeu 
și să respectăm prezența sa în 
mijlocul nostru. R.

- Ne amintim și de cei dragi ai 
noștri care au trecut la Domnul. 
Ca ei să aibă parte de pacea fără 
de sfârșit în casa Tatălui veșnic. 
R.
Tată Preaiubitor, apreciem 

toate binecuvântările pe care ni 
le-ai dat în această călătorie a 
noastră spre tine. Ajută-ne ca 
niciodată să nu luăm de-a gata 
prezența ta în viețile noastre, ci 
să fim recunoscători ție, știind că 

tu mereu răspunzi rugăciunilor 
noastre. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin
Asupra Darurilor

Împăcat fiind prin această jertfă, 
te rugăm, Doamne, să ne dai harul, 
ca, după cum îţi cerem să fim 
iertaţi de greşelile noastre, să ne 
străduim şi noi să le iertăm pe cele 
ale fraţilor noştri. Prin Cristos, 
Domnul nostru.
Ant. la Împărtăşanie   Cf. Ps 83,4-5

Vrabia îşi găseşte o casă şi 
rândunica un cuib, unde să-şi pună 
puii lor: altarele tale, Domnul 
oştirilor, regele meu şi Dumnezeul 
meu! Fericiţi sunt cei care locuiesc 
în casa ta, pentru că te pot lăuda 
mereu. 
După Împărtășanie

Doamne, tu ne-ai dat chezăşia 
misterului ceresc şi ne-ai îndestulat 
încă de pe pământ cu pâinea de 
sus; te rugăm cu umilinţă, ca 
ceea ce s-a săvârşit acum în noi 
în mod tainic să se împlinească 
şi în faptele noastre. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

                                                   Doamne, recunoaștem 
                         că acest gest profetic este important pentru 
      a înțelege atitudinea ta față de templu si față de religie. 
          Deseori, mentalitatea prea umană transformă reli
          gia noastră în instrument de câstig, de interese perso
           nale, de frumusețe exterioară, si uită că Tu trebuie să 
               fi centrul rugăciunii, al laudei si al adorației noastre.
                          Ajută-ne, Doamne, să ne purificăm inimile, 
                       atitudinile, Bisericile noastre, pentru a te cinsti 
                     cu inima curată, pe tine, care ești mântuitorul 
                  si salvatorul inimilor noastre. Ajută-ne, 
                  Doamne, să purificăm credința 
  noastră în acest timp al postului mare. Amin.
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