
                                          
Nu știu dacă cunoașteți acea regulă militară care spune, dezbină și cucerește 

sau „Divide et Impera!” Aceasta era una din tacticile militare folosite de către 
împărați Romani înainte ca Cristos să se nască și să cucerească alte imperii 
prin Europa. Ei creau un conflict în interiorul acelei națiuni și îi făceau să se 
separe în două grupuri luptându-se între ei până în momentul în care imperiul 
era slab și se apropia de căderea lui, moment în care ei veneau și îl cucereau.

Farisei îl văd pe Isus alungând diavoli, fapt care nu face nimic altceva decât 
să confirme că el este cu adevărat trimis de Dumnezeu Tatăl. Însă, cărturari 
și farisei au insinuat că Isus îl are pe Belzebut, căpetenia diavolilor, de partea 
lui. Trebuie să fim atenți la acest aspect, fiindcă pentru ei Satana nu poate fi 
alungat ci pleacă de unul singur prin consimțământ. Dar, în modul lui Isus, lui 
Cristos, de a alunga diavoli nu există nici măcar cel mai mic indiciu care ar 
putea da de înțeles acest lucru. Cu toții știm că Satana nu iese dintr-o persoană 
prin consimțământ, ci Isus îi alungă ca unul care are autoritate. Pe de altă parte, 
farisei au ales să nu creadă în aceasta. Cristos este atât de înțelept încât atacă 
forțele răului ori de câte ori se întâlnește cu ele. Este destul de clar faptul că 
Cristos este acel om foarte puternic care intră în casa omului puternic. Aceasta 
înseamnă că dacă răul este puternic și posesiv, atunci Dumnezeu este și mai 
puternic și plin de inspirație. Dacă păcatul și ura sunt puternice, atunci iubirea 
și iertarea sunt și mai puternice. A doua venire a lui Cristos va fi totodată și 
sfârșitul celui rău. De aceea important este să nu ne lăsăm îngroziți și înfricoșați 
în momentul în care răul ne va apărea în cale, ci după cum le spunea și sfântul 
apostol Paul Romanilor, unde s-a înmulțit păcatul, s-a revărsat cu prisosință 
harul.

Acesta este motivul pentru care, Isus, în textul evangheliei pe care tocmai 
l-am auzit astăzi, a spus că Dacă o împărăție este dezbinată în sine, împărăția 
aceea nu poate dăinui (v.24). Isus reușește să respingă acuzațiile care au fost 
formulate împotriva sa, acelea conform cărora el ar lucra cu răul pentru a putea 
alunga diavoli. De fapt, Isus le spune că diviziunea aparține diavolului și că 
unitatea este cea mai importantă pentru el. Unitatea este dorința, voința sa 
pentru comunitatea de discipoli iar preasfânta Treime este modelul și sursa 
acestei unități care ar trebui să îi țină uniți, care ar trebui să îi unească pe 
toți discipoli săi. Isus s-a rugat pentru unitate foarte tare în noaptea dinaintea 
pătimirii și morții sale și încă de multe alte ori s-a rugat lui Dumnezeu. Isus 
spusese în rugăciunea sa Tată fă ca ei să fie una, după cum eu cu tine una 
suntem.

Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare           Cf. Ps 26,1-2
Domnul este lumina şi mântuirea 

mea: de cine mă voi teme? Domnul 
este apărătorul vieţii mele: de cine 
mă voi înfricoşa? Prigonitorii şi 
duşmanii mei se clatină şi cad. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, izvorul oricărui 

bine, ascultă-ne rugăciunea: in-
spiră-ne să cugetăm la cele drepte 
şi călăuzeşte-ne ca să le împlinim. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Voi pune duşmănie între tine 

şi femeie, între descendenţa ta şi 
descendenţa ei.

Citire din cartea Genezei   
     3,9-15

După ce Adam a mâncat din pom, 
Domnul Dumnezeu l-a chemat pe 
om şi i-a zis: „Unde eşti?” 10 El a 
răspuns: „Am auzit glasul tău în 
grădină şi mi-a fost frică, pentru că 
sunt gol, şi m-am ascuns”. 11 Şi el 
a zis: „Cine ţi-a făcut cunoscut că 
eşti gol? Nu cumva ai mâncat din 
pomul din care îţi poruncisem să 
nu mănânci?” 12 Omul a răspuns: 
„Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie 
cu mine, ea mi-a dat din pom şi am 
mâncat”. 13 Domnul Dumnezeu i-a 
zis femeii: „De ce ai făcut aceasta?” 
Femeia i-a răspuns: „Şarpele m-a 
amăgit şi am mâncat”. 14 Domnul 
Dumnezeu i-a zis şarpelui: „Fiindcă 
ai făcut aceasta, blestemat să fii 
mai mult decât toate animalele şi 
toate fiinţele câmpului; pe pântece 
să umbli şi ţărână să mănânci în 
toate zilele vieţii tale! 15 Duşmănie 
voi pune între tine şi femeie, între 

descendenţa ta şi descendenţa ei. 
Acesta îţi va pândi capul şi tu îi vei 
pândi călcâiul”.                                                                           

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 129(130),1-2.3-4.5-6ab.7-8 
   (R.: 7b) 
R.: La Domnul este îndurare 
      şi belşug de mântuire.

1 Dintru adâncuri strig către tine,   
 Doamne, 
2 Doamne, ascultă glasul meu! 
Pleacă-ţi urechea ta la glasul   
 rugăciunii mele! R.

3 Dacă te-ai uita la fărădelegi,   
 Doamne, 
Doamne, cine ar mai putea să stea  
 în faţa ta? 
4 La tine însă este iertare, 
şi ne temem de tine. R.

5 Eu nădăjduiesc în Domnul; 
sufletul meu speră în cuvântul său. 
6ab Sufletul meu îl aşteaptă pe   
 Domnul 
mai mult decât aşteaptă străjerii   
 ivirea zorilor. R.

7 Să nădăjduiască Israel în Domnul, 
căci la Domnul este îndurare  
 şi belşug de mântuire! 
8 El îl va mântui pe Israel de toate   
 fărădelegile sale. R.

Lectura a II-a
Am crezut, de aceea am vorbit.

Citire din Scrisoarea a doua 
a sfântului apostol Paul către 
Corinteni                           4,13-5,1

Fraţilor, având acelaşi duh al 



credinţei, după cum este scris: „Am 
crezut, de aceea am vorbit”, credem 
şi noi şi de aceea vorbim, 14 ştiind că 
cel care l-a înviat pe Domnul Isus ne 
va învia şi pe noi împreună cu Isus 
şi ne va aşeza lângă el împreună 
cu voi. 15 De fapt, toate sunt pentru 
voi, pentru ca, înmulţindu-se 
harul, să sporească aducerea de 
mulţumire prin cât mai mulţi spre 
gloria lui Dumnezeu. 16 De aceea 
noi nu ne descurajăm, dimpotrivă, 
dacă omul nostru din afară se 
distruge, cel interior se înnoieşte 
din zi în zi, 17 căci suferinţa noastră 
scurtă şi uşoară ne aduce un belşug 
nemărginit al gloriei veşnice, 18 
pentru că noi nu căutăm cele care 
se văd, dar cele care nu se văd, căci 
cele care se văd sunt temporare, 
pe când cele care nu se văd sunt 
veşnice. 5,1 Ştim că dacă locuinţa 
pământească, cortul nostru, se 
desface, avem o locuinţă de la 
Dumnezeu, o locuinţă nefăcută de 
mână de om, veşnică, în ceruri.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
                                   In 12,31b-32

(Aleluia) „Acum conducătorul 
acestei lumi va fi aruncat afară, iar 
eu, când voi fi înălţat de pe pământ, 
îi voi atrage pe toţi la mine”, spune 
Domnul. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Dacă Satana se ridică împotriva 

lui însuşi şi este dezbinat, nu poate 
să se menţină, ci s-a terminat cu el.

     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu           3,20-35

În acel timp, Isus a venit în 
casă, şi mulţimea s-a adunat din 
nou, încât nu mai puteau nici să 
mănânce pâine. 21 Când au auzit ai 
săi, au venit să-l ia, căci spuneau 
că şi-a ieşit din fire. 22 Iar cărturarii 
care coborâseră din Ierusalim 
spuneau: „Îl are pe Beelzebul!” şi: 
„Cu ajutorul căpeteniei diavolilor 
îi scoate pe diavoli”. 23 Dar el, 
chemându-i, le vorbea în parabole: 
„Cum poate Satana să-l scoată pe 
Satana? 24 Dacă o împărăţie este 
dezbinată în sine, împărăţia aceea 
nu poate dăinui, 25 iar dacă o casă 
este dezbinată în sine, casa aceea nu 
va putea dăinui. 26 Deci, dacă Satana 
se ridică împotriva lui însuşi şi este 
dezbinat, nu poate să se menţină, ci 
s-a terminat cu el. 27 Nimeni nu poate 
să intre în casa unui om puternic şi 
să-i jefuiască lucrurile dacă, mai 
întâi, nu-l leagă pe cel puternic; 
atunci îi va jefui casa. 28 Adevăr vă 
spun că toate le vor fi iertate fiilor 
oamenilor: păcatele şi blasfemiile, 
oricâte blasfemii ar fi zis, 29 dar, dacă 
cineva ar zice blasfemii împotriva 
Duhului Sfânt, nu va avea iertare 
niciodată, ci va fi vinovat de un păcat 
veşnic”. 30 Pentru că spuneau: „Are 
un duh necurat!” 31 Au venit mama 
şi fraţii lui şi, stând afară, au trimis 
la el ca să-l cheme. 32 Mulţimea 
era aşezată în jurul lui şi i-au spus: 
„Iată, mama ta şi fraţii tăi te caută 
afară!” 33 Iar el, răspunzând, le-a 
zis: „Cine este mama mea şi cine 
sunt fraţii mei?” 34 Şi, rotindu-şi 
privirea peste cei aşezaţi în jurul 
lui, a spus: „Iată mama mea şi 
fraţii mei! 35 Oricine face voinţa lui 
Dumnezeu, acela îmi este frate şi 
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soră şi mamă”.                                    
Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, sfântul 

apostol Paul ne încurajează astăzi 
să nu ne pierdem inima în prezența 
reînnoită a lui Dumnezeu din 
noi de zi cu zi. Să aducem acum 
toate nevoile noastre cu încredere 
înaintea lui Dumnezeu care ne 
iubește cu iubirea sa veșnică. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc, 
ca el să poată sluji poporul lui 
Dumnezeu cu inimă ascultătoare 
și generoasă. R.

- Ne rugăm pentru familii, ca să 
putem recunoaște și aminti de 
harul botezului din fiecare dintre 
noi, mai ales în momente de 
dubii și zbucium. R.

- Ne rugăm pentru cei care caută 
îndrumarea lui Dumnezeu în 
alegerile vieții lor, ca cu ajutorul 
și susținerea noastră, să fie 
deschiși chemării lui Dumnezeu 
de a-l sluji în preoție și viața 
consacrată. R.

- Ne rugăm ca noi toți să fim 
dispuși și mai atenți față de 
prezența lui Dumnezeu din viața 
noastră de zi cu zi. R.

- Ne rugăm ca noi să avem mai 
mult timp pentru a-i observa și 
ajuta pe cei care sunt bolnavi, 
izolați, singuri și în necazuri. R.

- Ne rugăm cu apostolului Paul 
și pentru răposați noștri ale 
căror corturi pământești au fost 
desfăcute, ca ei să se bucure de 
gloria veșnică a cerului. R.

Dumnezeule milostiv, fă ca 
aceste rugăciuni ale noastre 
să fie pe placul tău pentru a ni 
le împlini, iar prin ele noi să 
putem crește zilnic în credință și 
încredere. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, să priveşti 

cu bunăvoinţă la darul slujirii 
noastre: el să fie pentru tine 
jertfă bineplăcută, iar nouă să ne 
sporească iubirea. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie             Ps 17,3
Doamne, tu eşti stânca mea, 

fortăreaţa mea şi eliberatorul meu, 
Dumnezeul meu, ajutorul meu! 

După Împărtășanie
Puterea tămăduitoare a tainelor 

tale, Doamne, să ne elibereze cu 
blândeţe de toate pornirile strâmbe 
şi să ne călăuzească pe calea cea 
dreaptă. Prin Cristos, Domnul 
nostru.


