
                                          
Pasajul evangheliei de astăzi ne vorbește despre două persoane aflate în 

nevoie care s-au încrezut în Domnul. În continuare, vă invit să le luăm pe rând 
și să reflectăm asupra lor.

În primul rând, prima persoană din evanghelie, care suferea de hemoragie 
de 12 ani, ce a venit la Isus ca fiind ultima ei speranță, din moment ce încercase 
orice altă cale de vindecare ce exista în acel timp. Sunt sigur că mulți dintre noi, 
suntem asemenea acestei femei. Căutăm ajutorul lui Isus doar în momentele în 
care ajungem la limită cu efortul, lupta sau când nu mai avem forța necesară 
să ducem lupta cea bună. Și chiar dacă ajungem în acele momente, Isus nu 
ne va trimite niciodată cu mâna goală. Asta e ceea ce s-a întâmplat cu această 
femeie. Ea s-a încrezut în Isus, că el o va vindeca. Însă ea a realizat că ea va 
trebui să facă ceva mult mai mult decât atât, de a se încrede în el. Ea trebuia să 
facă un pas în față. Ea trebuia să își facă partea ei. Că nu trebuia să stea acasă 
sau să zacă în pat așteptându-l pe Isus să vină la ea. Ci, că trebuia să se ridice 
și să meargă la Isus și să se prezinte lui pentru a o vindeca.

Asemenea cu ceea ce facem unii dintre noi. Putem și aprindem o lumină la 
propriul altar, sau statuie de-a sfintei fecioare în casele noastre însă nu putem 
veni la Biserică pentru a aprinde o lumânare. Ne putem ruga pretutindeni, 
chiar și în propria noastră casă, însă de ce nu venim la Biserică pentru a ne 
ruga în fața preasfântului Sacrament. Iar asta v-o spun pentru a vă arăta că 
noi facem acestea nu doar pentru că ne încredem în Dumnezeu ci și pentru a 
ne face partea și pentru a ne arăta adevărata libertate iar apoi să îi prezentăm 
nevoile noastre și cererile noastre....

Aceiași situație e și la cea de-a doua persoană din textul evangheliei de 
astăzi. Iair avea încredere în Isus că el îi poate vindeca fiica bolnavă. Însă 
Iair realiza și faptul că el va trebui să facă mult mai mult decât să se încreadă 
în Isus, mai ales în ceea ce privea propria persoană. El era un conducător 
al unei sinagogii, prin urmare era o persoană ce avea o importanță destul 
de considerabilă. Conducătorul era capul administrativ al sinagogii. El era 
președintele sfatului bătrânilor, responsabili de buna orânduire a sinagogii. El 
era responsabil pentru buna conduită din sinagogă. El era unul dintre cei mai 
importanți și cei mai respectați oameni din comunitate. Însă, în momentul în 
care fiica sa s-a îmbolnăvit, el și-a uitat poziția și s-a gândit la Isus, pentru 
binele fiicei sale. Și-a uitat prejudiciul ce îl avea împotriva lui Isus, pe care 
probabil îl considera un străin, un eretic periculos, unul, pentru care, ușile 
sinagogii erau închise sau cineva care trebuia evitat cu orice preț.

Și-a uitat și demnitatea pe care o avea ca președinte al sinagogii și s-a 
aruncat pe sine însuși la picioarele lui Isus. Și-a uitat mândria, umilindu-se pe 
sine, venind la Isus pentru a-i cere ajutorul....              Pr. Mihail Andrei Iacob

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

     ________________________________________________
_________________________________________________________________________                          Sf. Ciril din Alexandria, ep. înv.

     



Ant. la intrare                     Ps 46,2
Toate popoarele, bateţi din pal-

me, aclamaţi-l pe Dumnezeu cu 
strigăte de bucurie! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, tu ne-ai înfiat prin 

harul tău şi ne-ai făcut fii ai luminii: 
nu îngădui să fim învăluiţi de întu-
nericul greşelii, ci păstrează-ne pu-
ruri în strălucirea adevărului. Prin 
Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Moartea a intrat în lume prin 

invidia diavolului.
Citire din cartea Înţelepciunii  

                             1,13-15; 2,23-24
Dumnezeu nu a făcut moartea 

şi nu se complace de pieirea celor 
vii. Căci el a creat toate ca să existe, 
generaţiile lumii sunt salutare: 
nu este în ele venin al ruinării şi 
nici stăpânirea locuinţei morţilor 
pe pământ. 15 Căci dreptatea este 
nemuritoare. 2,23 Dumnezeu l-a 
creat pe om pentru nestricăciune 
şi l-a făcut chip al eternităţii 
proprii. 24 Prin invidia diavolului a 
intrat moartea în lume şi o încearcă 
cei care sunt de partea lui.                                                                          

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 29(30),2 şi 4.5-6.11 şi 12a şi 
13b (R.: 2a) 
R.: Te preamăresc, Doamne, 
      pentru că m-ai eliberat.

2 Te preamăresc, Doamne, pentru   
 că m-ai eliberat 
şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să   
 râdă de mine. 
4 Doamne, tu mi-ai scos sufletul   

 din locuinţa morţilor, 
tu mi-ai dat viaţă, ca să nu cobor în  
 groapă. R.

5 Cântaţi Domnului, voi,    
 credincioşii lui, 
lăudaţi memoria sfinţeniei sale! 
6 Căci mânia lui ţine o clipă, 
dar îndurarea lui ţine toată viaţa. 
Seara intră în casă plânsul, iar   
 dimineaţa, bucuria. R.

11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de  
 mine! 
Doamne, fii tu ajutorul meu! 
12a Tu ai schimbat geamătul meu în  
 dans, 
13b Doamne Dumnezeul meu, în   
 veci te voi lăuda! R.

Lectura a II-a
Prisosul vostru din momentul de 

faţă să umple lipsa lor.
Citire din Scrisoarea a doua 

a sfântului apostol Paul către 
Corinteni                          8,7.9.13-15

Fraţilor, aşa cum sunteţi mai 
presus în toate, în credinţă şi în 
cuvânt, în cunoaştere şi în orice 
străduinţă şi în iubirea pe care v-am 
împărtăşit-o, la fel să fiţi mai presus 
şi în această binefacere! 9 Căci 
voi cunoaşteţi harul Domnului 
nostru Isus Cristos, care, pentru 
voi, deşi era bogat, s-a făcut sărac 
pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă 
îmbogăţiţi. 13 Alinarea altora să nu 
devină o povară pentru voi, ci să 
fie în spirit de egalitate: 14 prisosul 
vostru din momentul de faţă să 
umple lipsa lor, pentru ca prisosul 
lor să umple lipsa voastră, aşa încât 
să fie egalitate, 15 după cum este 



scris: „Celui care a strâns mult nu 
i-a prisosit, iar celui care a strâns 
puţin nu i-a lipsit”.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
                                      2Tim 1,10b

(Aleluia) Mântuitorul nostru 
Isus Cristos a nimicit moartea şi a 
făcut să strălucească viaţa şi nemu-
rirea prin evanghelie. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Fetiţă, îţi spun scoală-te!

     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos după 

sfântul Marcu       5,21-24.35b-43
În acel timp, după ce Isus a trecut 

din nou cu barca pe ţărmul celălalt, 
o mare mulţime s-a adunat la el, 
iar el stătea lângă mare. 22 Atunci 
a venit unul dintre conducătorii 
sinagogii, cu numele de Iair, şi, 
văzându-l, a căzut la picioarele 
lui 23 şi l-a rugat stăruitor, spunând: 
„Fetiţa mea e pe moarte. Vino şi 
pune-ţi mâinile peste ea ca să fie 
vindecată şi să trăiască!” 24 A plecat 
cu el. O mare mulţime îl urma 
şi îl îmbulzea. 35b Au venit de la 
conducătorul sinagogii, spunând: 
„Fiica ta a murit, de ce îl mai 
deranjezi pe învăţătorul?” 36 Dar Isus, 
neţinând seama de cuvântul spus, 
i-a zis conducătorului sinagogii: 
„Nu te teme, crede numai!” 37 Şi 
nu a permis nimănui să-l urmeze în 
afară de Petru, Iacob şi Ioan, fratele 
lui Iacob. 38 Când au venit la casa 
conducătorului sinagogii, a văzut 
frământare şi pe cei care plângeau 
şi boceau mult. 39 Intrând, le-a 
spus: „De ce vă agitaţi şi plângeţi? 
Copila n-a murit, ci doarme”. 40 Dar 

ei îl luau în râs. Însă el, dându-i 
afară pe toţi, a luat cu sine pe tatăl 
copilei, pe mama ei şi pe cei care 
erau cu el şi a intrat acolo unde era 
copila. 41 Atunci, prinzând copila 
de mână, i-a spus: „Talitha qum!”, 
ceea ce tradus înseamnă: „Fetiţă, 
îţi spun scoală-te!” 42 Fetiţa s-a 
ridicat îndată şi a început să umble. 
Ea aveadoisprezece ani. Iar ei 
erau uimiţi peste măsură. 43 El le-a 
poruncit cu insistenţă ca nimeni să 
nu afle aceasta şi le-a spus să i se 
dea să mănânce.                                    

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, Isus a 

săvârșit miracole în cei care au 
avut credință în puterea sa. În 
aceste momente atât de dificile, 
când suntem ispitiți să ne fie frică 
și nu încredere, să ne rugăm ca 
credința noastră în puterea lui 
Isus să rămâne mereu fermă. Să 
spunem împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca compasiunea și 
iubirea lui Isus să fie mereu 
arătată de cei care sunt în funcții 
de conducere. R.

- Ne rugăm pentru cei care au 
suferit timp de mulți ani pentru 
copii lor extrem de bolnavi, 
ca Isus să le arate și puterea sa 
vindecătoarea. R.

- Ne rugăm ca noi să avem o 
conștientizare mai profundă 
față de prezența lui Isus și să 
ne întărească în călătoria vieții 
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noastre. R.

- Ne rugăm ca toți oameni să aibă 
un respect mai profund față de 
viața umană încă din momentul 
conceperii ei. R.

- Ne rugăm pentru cei a căror viață 
este fragilă, bolnavi, vulnerabili, 
fără adăpost și cei care trăiesc în 
frică, ca Dumnezeu să îi aline în 
momentele lor de nevoie. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să 
privească cu compasiune asupra 
celor care au plecat înaintea 
noastră cu semnul credinței și 
pe care îi încredințăm acum griji 
sale iubitoare. R.

În textul evangheliei de astăzi 
am văzut cum iubirea infinită a 
lui Dumnezeu în Isus s-a extins 
și asupra celor care îi răspund în 
credință. Ne rugăm ca și noi să 
avem aceiași credință în a vedea 
puterea sa în viețile noastre. Prin 

Cristos Domnul Nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Dumnezeule, care, prin tainele 

tale, lucrezi cu putere mântuirea 
noastră, dă-ne, te rugăm, harul, ca, 
prin slujirea noastră, să răspundem 
la sfinţenia darurilor tale. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie    Cf. Ps 102,1
Binecuvântează-l, suflete al 

meu, pe Domnul şi tot ce este în 
mine să binecuvânteze numele său 
cel sfânt! 

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, ca trupul şi 

sângele lui Cristos, pe care ţi le-
am oferit ca jertfă şi le-am primit 
ca hrană, să fie pentru noi izvor de 
viaţă nouă, pentru ca, rămânând 
mereu uniţi cu tine în iubire, să 
aducem roade care să dăinuie 
de-a pururi. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
RugăciuneRugăciune

O Isuse, în timpul vieții tale, mulțimea si mulți dintre discipoli te-au 
urmat uimiți de mesajul tău si de faptele tale minunate. Ai fost văzut 
ca si profet si trimis de Dumnezeu. Dar pentru tine contează mai mult 
aderarea liberă si decisă față de planul mântuirii tatălui tău, contează 
mai mult calitatea si angajarea persoanei. De aceea, ne ceri si nouă astăzi să 
fim hotărâți în urmarea ta, cu perseverență, cu claritate si generozitate. O Isuse, 
tu nu ești mulțumit cu o simplă admirație sau cu un entuziasm superficial, sau cu 
o disponibilitate pentru o anumită perioadă: tu ceri totul, sinceritatea si inima, 
sentimentul si voința. Tu ceri o iubire profundă care depășește si legăturile 
familiale ale celor care doresc să fie cu adevărat discipolii tăi, le oferi o cruce 
pe acest pământ, nu o coroană de glorie, prezinți jertfe si ceri un stil de viață 
marcat de libertate totală si de aderare deplină. Doamne, trimite-ni-l pe Duhul 
tău ca să ne dea duhul tăriei                                                 în urmarea ta. Amin!


