
                                          
Textul evangheliei de astăzi ne vorbește despre cât de mulți dintre discipoli 

lui Isus, l-au abandonat pe mântuitor. Abandon ce a avut loc după ce Isus 
a început să le vorbească despre carnea sa ca hrană pentru viața veșnică și 
sângele său ca băutură. Iar asta fiindcă aceste persoane începuseră să creadă 
că ei urmează pe cineva care este lunatic, nebun și canibal, așa că l-au părăsit, 
s-au întors la viețile lor de mai înainte, și nu au mai dorit să îl urmeze, să aibă 
de-a face cu el.

Însă, înainte de a merge mai departe cu reflecția noastră asupra textului 
evangheliei, haideți să examinăm pe scurt situația în care se aflau evrei după 
ce au ieșit din sclavia Egiptului. Conform cărții Exodului, evrei s-au plâns de 
cel puțin trei ori pe drumul spre muntele Sinai. La Marah, au murmurat fiindcă 
apa era prea amară de băut. Mai târziu, în pustiul Sin, ei s-au plâns fiindcă nu le 
plăcea mâncarea pe care o mâncau. Iar după aceea, la Rephidim, au murmurat 
împotrivă, din nou, fiindcă nu aveau apă. Însă nu am citi și nu am auzit încă ca 
vrunul dintre ei să moară de foame. Iar asta fiindcă, după ce au murmurat în 
pustiul Sin, Dumnezeu i-a hrănit, prin a le da mană și păsări de mâncare.

Isus avea atât de multe zicale prin care putea să îi facă pe discipoli săi 
să plece, precum: Iubește-l pe dușmanul tău și roagă-te pentru cei care te 
persecută. Iartă-l pe dușmanul tău, nu doar de șapte ori ci de șaptezeci de 
ori șapte. Cel care dorește să fie primul trebuie să fie slujitorul tuturor. Dacă 
vrei să moștenești viața veșnică vinde tot ce ai și dă săracilor, apoi vin-o și 
urmează-mă.  Și multe altele asemenea.

E ușor de acceptat învățăturile lui Cristos atâta timp cât ele nu sunt împotriva 
noastră sau atâta timp cât nu ne afectează și pe noi. Însă când ne ating pe noi, 
spunem Acum Biserica se amestecă și în viața noastră.

Am citit pe internet ceea ce se întâmplase cu un episcop dintr-o altă țară. În 
momentul în care, acest episcop a cerut tuturor preoților săi să participe la un 
protest, a fost dur criticat. A fost înțeles greșit și criticat în mass-media de către 
unele persoane care erau „preocupate” de populație și altele. Au existat foarte 
multe comentarii și reacții negative în momentul în care Biserica a intrat și ea 
în scenă. Mai degrabă ar fi folosit principiul Separarea Bisericii de Stat pentru 
a  justifica ceea ce făceau. Dacă ei ne pot da mâncare, adăpost, haine, educație, 
atunci nu vom folosi mijloacele artificiale de împiedicare a nașterilor, și multe 
altele. Uni ba chiar spuneau că fac aceasta din motive economice și practice. 
Însă ceea ce nu știm e faptul că rolul Bisericii este de a proteja credincioși dacă 
credința și morala este în pericol. Trist e că nu avem convingeri morale și de 
credință în viețile noastre creștine. Alegem acest stil de viață fiindcă este calea 
cea mai ușoară.

Acesta este motivul pentru care Isus îi întrebase pe cei doisprezece discipoli 
ai săi, Nu cumva vreți să plecați și voi?”  Simon Petru i-a răspuns: „Doamne, 
la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieții veșnice.

           Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare          Cf. Ps 85,1-3
Pleacă-ţi, Doamne, urechea şi 

răspunde-mi! Mântuieşte-l, Dum-
nezeule, pe slujitorul tău, care şi-a 
pus încrederea în tine. Ai milă de 
mine, Doamne, către tine strig toa-
tă ziua. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care uneşti într-o 

singură voinţă cugetele celor ce 
cred în tine, dă-i poporului tău harul 
să iubească ceea ce porunceşti şi să 
dorească ceea ce făgăduieşti, pentru 
ca, în nestatornicia lumii acesteia, 
inimile noastre să fie ancorate aco-
lo unde se află adevăratele bucurii. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Noi vrem să-i slujim Domnului, 

pentru că el este Dumnezeul nos-
tru.

Citire din cartea lui Iosue 
 24,1-2a.15-17.18b

În zilele acelea, Iosue a adunat 
toate triburile lui Israel la Sihem şi 
i-a chemat pe bătrânii lui Israel, pe 
căpeteniile lui, pe judecătorii lui şi 
pe scribii lui şi au stat înaintea lui 
Dumnezeu. 2a Iosue a zis întregului 
popor: „Aşa vorbeşte Domnul 
Dumnezeul lui Israel: 15 «Dacă vi se 
va părea greu să slujiţi Domnului, 
alegeţi pentru voi astăzi pe cine 
să slujiţi: dacă pe dumnezeii pe 
care i-au slujit părinţii voştri 
dincolo de Râu sau pe dumnezeii 
amoreilor care locuiesc în ţara 
voastră! Dar eu şi casa mea îl vom 
sluji pe Domnul»”. 16 Poporul 
a răspuns: „Departe de noi să-l 
părăsim pe Domnul şi să slujim 
altor dumnezei! 17 Căci Domnul 

Dumnezeul nostru, el ne-a scos 
pe noi şi pe părinţii noştri din ţara 
Egiptului, din casa sclaviei; el a 
făcut înaintea ochilor noştri acele 
semne mari şi ne-a păzit pe toate 
căile pe care am umblat şi printre 
toate popoarele prin mijlocul cărora 
am trecut. 18b Şi noi îl vom sluji pe 
Domnul, căci el este Dumnezeul 
nostru”.                       

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 33(34),2-3.16-17.18-19.20-
21.22-23 (R.: 9a) 
R.: Gustaţi şi vedeţi 
cât de bun este Domnul!
2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în   
 orice timp, 
lauda lui va fi fără încetare în gura  
 mea. 
3 Să se laude sufletul meu în   
 Domnul! 
Să audă cei umili şi să se    
 bucure! R.
16 Ochii Domnului sunt peste cei   
 drepţi 
şi urechea lui ia aminte la strigătele  
 lor! 
17 Faţa Domnului este împotriva   
 celor ce fac răul 
pentru a şterge amintirea lor de pe  
 pământ. R.
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi  
 aude 
şi-i scapă din strâmtorarea lor. 
19 Domnul este aproape de cei cu   
 inima zdrobită 
şi-i mântuieşte pe cei cu duhul   
 mâhnit. R.



20 Multe rele se abat peste cel   
 drept, 
dar Domnul îl eliberează din toate. 
21 El veghează asupra fiecăruia   
 dintre oasele sale, 
niciunul dintre ele nu va fi    
 zdrobit. R.

Lectura a II-a
Misterul acesta este mare: eu 

o spun cu privire la Cristos şi la 
Biserică.

Citire din Scrisoarea sfântului 
apostol Paul către Efeseni 

5,21-32
Fraţilor, fiţi supuşi unii altora 

în frica lui Cristos! Femeile 
să se supună bărbaţilor lor ca 
Domnului, 23 pentru că bărbatul este 
capul femeii aşa cum şi Cristos este 
capul Bisericii, trupul său, al cărui 
mântuitor şi este! 24 Şi cum Biserica 
se supune lui Cristos, tot aşa şi 
femeile să fie supuse bărbaţilor lor în 
toate! 25 Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile 
aşa cum Cristos a iubit Biserica şi 
s-a dat pe sine pentru ea 26 pentru 
a o sfinţi, purificând-o prin baia 
apei în cuvânt, 27 ca să şi-o prezinte 
sieşi ca o Biserică glorioasă, fără 
să aibă vreo pată sau rid sau ceva 
asemănător, ci să fie sfântă şi 
neprihănită! 28 Tot aşa şi bărbaţii 
trebuie să-şi iubească soţiile ca pe 
trupul propriu. Cine îşi iubeşte soţia 
se iubeşte pe sine. 29 Căci nimeni 
nu şi-a urât vreodată propriul 
trup, dimpotrivă, îl hrăneşte şi îl 
îngrijeşte aşa cum face Cristos 
pentru Biserică. 30 Căci toţi suntem 
membre ale trupului său. 31 De 
aceea îşi va lăsa omul tatăl şi mama 
şi se va uni cu soţia sa şi cei doi vor 
fi un singur trup. 32 Misterul acesta 

este mare: eu o spun cu privire la 
Cristos şi la Biserică.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
cf. In 6,63b.68b

(Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, 
sunt duh şi viaţă; tu ai cuvintele 
vieţii veşnice. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Doamne, la cine să mergem? Tu 

ai cuvintele vieţii veşnice.
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan              6,60-69
În acel timp, mulţi dintre 

discipolii lui Isus au zis: „Greu este 
cuvântul acesta! Cine poate să-l 
asculte?” 61 Dar Isus, cunoscând 
în sine că discipolii lui murmurau 
pentru aceasta, le-a zis: „Vă 
scandalizează acest lucru? 62 Dar 
dacă l-aţi vedea pe Fiul Omului 
urcându-se acolo unde era mai 
înainte? 63 Duhul este acela care dă 
viaţa, trupul nu foloseşte la nimic. 
Cuvintele pe care vi le-am spus sunt 
duh şi viaţă. 64 Dar sunt unii dintre 
voi care nu cred!” De fapt, Isus ştia 
de la început cine sunt cei care nu 
cred şi cine este acela care îl va 
trăda. 65 Şi le-a zis: „De aceea v-am 
spus că nimeni nu poate să vină la 
mine decât dacă îi este dat de la 
Tatăl”. 66 După aceasta, mulţi dintre 
discipolii lui au plecat şi nu mai 
mergeau cu el. 67 Atunci, Isus le-a 
zis celor doisprezece: „Nu cumva 
vreţi să plecaţi şi voi?” 68 Simon 
Petru i-a răspuns: „Doamne, la 
cine să mergem? Tu ai cuvintele 
vieţii veşnice, 69 iar noi am crezut 
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şi am cunoscut că tu eşti Sfântul lui 
Dumnezeu”.                                    

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Unii oameni au găsit limbajul 

lui Isus intolerabil și au refuzat 
să mai umble în compania lui. 
Ne rugăm pentru harul de a fi 
mereu deschiși provocării pe care 
Dumnezeu ne-o pune în cale în 
ciuda resentimentelor noastre 
naturale de a nu face astfel. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc 
și pentru episcopul nostru 
Iosif, ca ei să primească darul 
înțelepciunii. R.

- Ne rugăm ca noi să fim tot mai 
alerți față de Dumnezeu care ne 
vorbește în atât de multe moduri 
și să permitem vocii sale să ne 
modele viețile. R.

- Ne rugăm pentru toate cuplurile 
căsătorite, ca harul sacramentului 
căsătoriri să le dea puterea de 
a-și întări relația. R.

- Ne rugăm pentru cei care se luptă 
pentru credința lor, ca căutarea 
lor sinceră a sensului în viață să 
îi conducă la Cristos. R.

- Ne rugăm pentru propriile 
noastre intenții pe care le ținem 
mereu în tăcerea inimii noastre. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei 
dragi ai noștri care nu mai sunt 
printre noi, ca Dumnezeu să 
își împlinească promisiunea de 
a-i duce în siguranța casei sale 
veșnice. R.

Dumnezeule, mântuirea 
noastră, care în Cristos Cuvântul 
tău veșnic ne-ai revelat iubirea 
ta, condu acest popor al tău cu 
lumina Duhului Sfânt, pentru 
ca nici un cuvânt uman să nu-l 
îndepărteze de tine, unicul izvor 
de adevăr si de viață.

Asupra Darurilor
Prin jertfa pe care Cristos a 

adus-o o dată pentru totdeauna, 
tu ai făcut din noi, Doamne, fiii 
tăi, dobândindu-ţi un popor sfânt; 
binevoieşte a revărsa asupra 
Bisericii tale darul unităţii şi al 
păcii. Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie          In 6,54
Cine mănâncă trupul meu şi 

bea sângele meu are viaţa veşnică, 
şi eu îl voi învia în ziua de apoi, 
spune Domnul. 

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, ca 

îndurarea ta să lucreze în noi şi să 
ne vindece pe deplin; transformă-
ne şi înflăcărează-ne cu iubirea 
ta, ca să putem să-ţi fim plăcuţi în 
toate. Prin Cristos, Domnul nostru.


