
                                          
Textul evangheliei de astăzi conține două parabole, ce fac parte din grupul 

celor trei parabole ce vorbesc despre semințe, din cel de-al patrulea capitol al 
evangheliei după sfântul Marcu. Aceste trei parabole despre semințe ne dau 
o idee asupra împărăției lui Dumnezeu, despre cum arată ea. Prima parabolă 
vorbește despre un fermier ce a plantat semințe, unele în pământ bun altele 
în pământ rău. Însă numai semințele ce au căzut în pământ bun au adus rod. 
Aceasta parabolă ne revelează faptul că împărăția va putea crește numai în 
inimile bune, inimi care sunt deschise împărăției.

Cea de-a doua parabolă pe care tocmai am auzit-o ne aduce la cunoștință 
modul în care cresc semințele sub sol fără ca fermierul să știe cum. Este 
un mister pentru el. Această parabolă ne revelează faptul că împărăția lui 
Dumnezeu crește în inimile noastre într-un mod extrem de minunat, într-un 
mod misterios, fără ca noi să știm cum. Cea de-a treia parabolă, pe care am 
citi-o astăzi, ilustrează contrastul dintre micuța sămânță din care iese o plantă 
mare și minunată. Aceasta ne revelează faptul că micuța sămânță a împărăției 
lui Dumnezeu din inimile noastre, va crește într-un final în ceva mare și frumos.

Însă întrebarea este, ce anume dorește să ne transmită nouă aceste trei 
parabole? Iar răspunsul este că, dorește să ne transmită trei lucruri:

În primul rând că Isus ne spune să sperăm. Sunt momente în care credința 
noastră este pusă la încercare. În care simțim că credința noastră este complet 
nefolositoare, fiindcă, de exemplu, cuvintele noastre par să nu aibă nici un 
efect asupra copiilor noștri fapt ce nu face nimic altceva decât să adâncească 
prăpastia dintre noi. Ca profesori, nu reușim să observăm nici o schimbare în 
atitudinea elevilor noștri, în ciuda tuturor eforturilor și a exemplului personal. 
Totul pare să meargă rău la locul de muncă și nimănui nu-i pare să îi pese. 
Aceste parabole ne vorbesc despre speranță. Cuvintele blânde pe care le rostim 
astăzi și care nu reușesc să penetreze ființa, persoana celui de lângă noi, va 
ajunge să aducă roade abia mâine. Eforturile care par că le facem în zadar 
asupra copiilor noștri sau a elevilor noștri vor ajunge să devină, într-o bună zi, 
o adevărată sursă de inspirație pentru ei ca și adulți. Așa că, va trebui să nu ne 
pierdem speranța. Să sperăm în continuare.

În al doilea rând, Isus ne spune să fim răbdători. Probabil,  înainte de toate, 
va trebui să fim răbdători cu noi înșine, fiindcă noi suntem primi care ajung 
să sufere din cauza neajunsurilor noastre precum propria noastre sensibilitate, 
grijă excesivă sau perfecțiune. Poate vom fi nevoiți să plantăm sămânța 
înțelegerii de a ne convinge pe noi înșine că puțin oameni vor să fie răi, însă toți 
oameni fac greșeli. Trebuie să credem că mărindu-ne iubirea față de persoana 
căruia îi lipsește iubirea față de noi este cel mai convingător mod de a ajunge 
la o înțelegere, concluzie.                                            Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 11-a de peste an
    13 iunie 2021

     ________________________________________________
_________________________________________________________________________                               Sf. Anton de Padova, pr. înv.

     



Ant. la intrare             Cf. Ps 26,7.9
Ascultă-mi, Doamne, glasul când 

te chem; tu eşti ajutorulmeu, numă 
respinge, numă abandona,Dumne-
zeulmântuiriimele! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, tăria celor ce nă-

dăjduiesc în tine, ascultă cu bună-
tate rugăciunile noastre: noi suntem 
slabi şi nu putem face nimic fără 
tine: dăruieşte-ne pururi ajutorul 
harului tău, pentru ca, împlinindu-ţi 
poruncile, să-ţi fim plăcuţi în gân-
duri şi în fapte. Prin Domnul nostru 
Isus Cristos.

Lectura I
Dumnezeu înalţă 

arborele doborât.
Citire din cartea profetului 

Ezechiel                           17,22-24
Aşa vorbeşte Domnul 

Dumnezeu: „Eu voi lua dintre 
ramurile cedrului înalt şi voi planta; 
voi rupe din vârful ramurilor sale o 
ramură fragedă şi o voi planta pe un 
munte înalt şi măreţ. 23 Pe un munte 
înalt din Israel o voi planta: va face 
ramuri şi va da rod şi va deveni 
un cedru frumos. Vor locui sub el 
toate păsările de tot felul, la umbra 
frunzişului său vor locui. 24 Vor şti 
toţi copacii câmpului că eu sunt 
Domnul: eu am înjosit copacul 
înalt şi am înălţat copacul înjosit; 
am făcut să se usuce copacul verde 
şi am făcut să înflorească copacul 
uscat. Eu, Domnul, am vorbit şi voi 
face”.                                                                          

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 91(92),2-3.13-14.15-16 (R.: cf. 

2a) 
R.: Cu mare bucurie 
      te lăudăm pe tine, Doamne.

2 Cât de frumos este să-l lăudăm pe  
 Domnul, 
să cântăm numele tău, Preaînalte, 
3 să facem cunoscută de dimineaţă  
 îndurarea ta 
şi noaptea fidelitatea ta. R.

13 Cel drept va înflori ca un    
 palmier, 
va creşte ca un cedru din Liban. 
14 Cei plantaţi în casa Domnului 
vor înflori în curţile Dumnezeului   
 nostru. R.

15 Ei aduc roade şi la bătrâneţe, 
îşi păstrează seva şi prospeţimea, 
16 ca să facă cunoscut că „Domnul,  
 stânca mea, este drept, 
în el nu este nedreptate”. R.

Lectura a II-a
Ne străduim să-i fim plăcuţi lui.

Citire din Scrisoarea a doua 
a sfântului apostol Paul către 
Corinteni                             5,6-10

Fraţilor, noi suntem întotdeauna 
plini de încredere, deşi ştim că, atât 
timp cât locuim în trup, suntem 
departe de Domnul, 7 căci umblăm 
prin credinţă, nu prin vedere. 8 Deci 
suntem plini de încredere şi ne place 
mai mult să părăsim trupul şi să ne 
întoarcem acasă la Dumnezeu. 9 De 
aceea, fie că rămânem în trup, fie 
că plecăm, ne străduim să-i fim 
plăcuţi lui Dumnezeu. 10 Căci noi 
toţi trebuie să ne arătăm înaintea 
tribunalului lui Cristos pentru ca 
fiecare să primească, pentru ceea ce 



a făcut cât timp a fost în trup, fie 
bine, fie rău.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
                                       cf. Lc 8,11

(Aleluia) Sămânţa este cuvântul 
lui Dumnezeu, Cristos este semănă-
torul; cine l-a aflat pe Cristos va trăi 
în veci. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Împărăţia lui Dumnezeu este ca 

un grăunte de muştar.
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu           4,26-34
În acel timp, Isus spunea: „Aşa 

este împărăţia lui Dumnezeu: ca 
un om care aruncă sămânţa în 
pământ 27 şi, fie că doarme, fie că 
se scoală, noaptea şi ziua, sămânţa 
răsare şi creşte, nici el nu ştie 
cum. 28 Pământul produce de la sine 
mai întâi paiul, apoi spicul, apoi 
bobul plin în spic. 29 Iar când rodul s-a 
copt, trimite îndată secera, pentru că 
a venit timpul secerişului”. 30 Apoi 
le-a spus: „Cu ce să asemănăm 
împărăţia lui Dumnezeu sau prin ce 
parabolă să o reprezentăm? 31 Este 
ca un grăunte de muştar care, atunci 
când este semănat în pământ, este 
mai mic decât toate seminţele de pe 
pământ, 32 dar, după ce a fost semănat, 
creşte şi devine mai mare decât 
toate legumele şi face ramuri mari 
aşa încât păsările cerului pot locui 
la umbra lui”. 33 Şi cu multe astfel 
de parabole le vestea cuvântul după 
cum erau în stare să înţeleagă. 34 Nu 
le vorbea fără parabole, dar explica 
totul discipolilor săi aparte.                                    

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, sfântul 

apostol Paul ne-a amintit astăzi că 
noi ca și creștini botezați, umblăm 
în credință. Să aducem acum 
cu încredere toate rugăciunile 
noastre înaintea maiestății lui 
Dumnezeu care merge alături de 
noi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc, 
ca prin păstorirea lui noi 
să putem fi transformați de 
fidelitatea sa față de Cuvântului 
lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru părinți noștri 
și pentru toți cei care hrănesc și 
apără sămânță credinței din noi, 
ca Dumnezeu să îi ajute și să îi 
întărească în munca lor. R.

- Ne rugăm pentru cei care suferă 
de exiluri forțate și diverse 
greutăți, ca noi să ne deschidem 
inimile în susținerea lor ori de 
câte ori putem. R.

- Ne rugăm pentru cei care lucrează 
în profesiile de îngrijire, ca ei să 
respecte mereu demnitatea vieții 
umane, începând de la cei ne-
născuți până la cei vârstnici. R.

- Ne rugăm pentru toți cei bolnavi 
în minte și trup, ca ei să primească 
ajutor, compasiune și susținerea 
celor care au grijă de ei. R.

- Ne rugăm pentru cei dragi ai 
noștri care nu mai sunt printre 
noi, ne rugăm ca Dumnezeu să 
îi răsplătească pentru munca lor 
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 16   M   Ss. Benone, ep.; Iudita, văduvă, m. 
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                     Iuliana Falconieri, fc.
 20    D   † Duminica a 12-a de peste an
               Fer. Margareta Ball, văduvă, m.                 

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați de 
epidemie

și să le acorde pacea și odihna 
veșnică. R.

Dumnezeule, tu care ești 
semănătorul nostru, începutul și 
sfârșitul nostru, te rugăm să ne 
mărești credința și iubirea și să ne 
asculți rugăciunile. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Dumnezeule, tu ai rânduit pâinea 

şi vinul să-i fie omului şi hrană 
pentru viaţa aceasta şi sacrament de 
viaţă nouă. Noi ţi le aducem acum 
pe altar şi te rugăm ca trupurile şi 

sufletele noastre să nu fie niciodată 
lipsite de ajutorul lor. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie          Ps 26,4
Un lucru cer de la Domnul şi pe 

acesta îl caut: să locuiesc în casa 
Domnului în toate zilele vieţiimele. 

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, ca 

împărtăşirea cu sfintele taine, care 
este semn al unirii credincioşilor 
întru tine, să înfăptuiască unitatea 
în Biserica ta. Prin Cristos, Domnul 
nostru.

RugăciuneRugăciune
Deseori acționăm ca si cum misiunea ar depinde mai mult de 

eforturile noastre decât de harul Domnului. Deseori cădem în 
activism, gândindu-ne că cea mai bună cale de a realiza planul lui 
Dumnezeu este de a fi eficienți în ceea ce facem. Ajută-mă, Doamne, să 
privesc la misiunea mea ca la „misiunea lui Dumnezeu”, care pune în evidență 
că participarea mea este mai ales o întâlnire cu misterul lui Dumnezeu Întreit, 
care cheamă toată omenirea să participe la viața si la gloria lui. Ajută-mă să 
întăresc prezența Fiului tău si acțiunea Duhului în lume. Ajută-mă să fiu mai 
contemplativ pentru a privi, a asculta, a discerne si a colabora cu harul si 
iubirea ta. Amin.


