
                                          
Un cunoscut filosof cinic, pe nume Demonax de Cynic, spusese la un 

moment dat că  probabil e faptul că toate legile sunt nefolositoare, fiindcă 
oameni buni nu au nevoie de legi iar oameni răi nu sunt făcuți mai buni de 
către ele.

Aceste cuvinte ne reamintesc de ceea ce au spus farisei în textul evangheliei 
de astăzi. Farisei, conform a ceea ce cunoaștem deja despre ei, erau niște 
persoane foarte pricepute cu legile. Dacă stăm să îi comparăm cu ceea ce există 
astăzi, ei ar fi niște avocați, judecători de la curte, oameni sau femei deputați, 
senatori sau toți ceilalți legislatori. Ei erau foarte mândri cu ceea ce credeau 
despre ei înșiși iar asta fiindcă ei păstrau legea cu strictețe, fiecare literă din ea, 
și nu spiritul legii, nu ceea ce făcea referință acea lege. De aceea le-a și spus 
Isus, prin a-l cita pe profetul Isaia, că Acest popor mă cinstește cu buzele, însă 
inima lor este departe de mine.(v.7)

În timpul lui Isus existau foarte multe tradiții, obiceiuri și legi în privința 
purității și a impurității, a curăției și a necurăției, tradiții și obiceiuri ce erau 
aplicate până și asupra adorării, igienei, medicinei, și asupra multor altor lucruri. 
De exemplu, atingerea unei persoane moarte putea face ca acea persoană să 
devină impură, ba chiar existau unele zile în care un cuplu nu avea voie să aibă 
relații intime, erau interzise alimentele și multe altele. Oameni însă, puteau 
deveni iarăși puri dacă urmau ritualul curățirii religioase.

Si noi români, ne iubim propriile tradiții. Există atât de multe mișcări și 
acțiuni ce sunt guvernate, ghidat și săvârșite după tradiție și obiceiuri. Aceste 
tradiții sunt importante pentru noi fiindcă ne aduc stabilitate, înțelegere și 
ordine. Însă acestea pot duce și la dezbinare și neînțelegere fiindcă unii dintre 
noi au tradiții diferite. Iar exemplele sunt de prisos.

Aceste tradiții nu sunt rele. Aspectul asupra căruia se împotrivea Cristos era 
tocmai această folosire a lor, de către farisei, pentru propriul lor ego, interes, 
de a se arăta în public, cât de pioși și devotați erau ei fiindcă urmau tocmai 
această lege, ceea ce îi făcea și buni. De aceea Isus dorea să îi readucă în sfera 
inimii și să meargă la adevăratul înțeles, mai profund al legii, la adevăratul 
spirit al legii. Spirit care putea fi atins numai cu inima. De asemenea, inima 
este locul în care l întâlnim pe Dumnezeu și în care ne luptăm cu cel rău.

În Biblie, inima este unul dintre cele mai importante lucruri. Nu este 
doar un simbol al afecțiunii și a emoțiilor noastre ci conține întreaga noastră 
personalitate și persoană. Așa că, când Cristos a spus că sunt blând și umil cu 
inima, dorea să spună că aceasta este personalitatea lui. El era blând și umil cu 
inima, adevărata sursă a ceea ce era Isus ca persoană. Iată de ce Isus îi critica 
pe farisei și religiozitatea lor ipocrită...

           Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare           Cf. Ps 85,3.5
Ai milă de mine, Doamne, către 

tine strig toată ziua, căci tu, Doam-
ne, eşti bun şi îndurător, plin de 
dragoste faţă de cei care te cheamă. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule al puterilor, de la 

care vine tot darul desăvârşit, sădeş-
te în inimile noastre iubirea faţă de 
numele tău; uneşte-ne tot mai strâns 
cu tine, spre a hrăni în noi ceea ce 
este bun, şi veghează cu grijă, ca 
să păstrezi ce ai sădit în noi. Prin 
Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Să nu adăugaţi nimic la ceea ce 

vă poruncesc! Să păziţi poruncile 
Domnului Dumnezeului vostru!

Citire din cartea Deuterono-
mului                                4,1-2.6-8

În zilele acelea, Moise a vorbit 
către popor: „Acum, Israel, ascultă 
hotărârile şi judecăţile pe care 
te învăţ să le împliniţi pentru ca 
să trăiţi, să ajungeţi şi să intraţi 
în stăpânirea ţării pe care v-o dă 
Domnul Dumnezeul părinţilor 
voştri! 2 Nu adăugaţi nimic la cele 
ce vă poruncesc eu şi nu scoateţi 
nimic din ele, ci păziţi poruncile 
Domnului Dumnezeului vostru pe 
care vi le dau eu! 6 Să le păziţi şi 
să le împliniţi; căci aceasta va fi 
înţelepciunea şi priceperea voastră 
înaintea popoarelor care vor auzi 
aceste hotărâri şi vor spune: «Numai 
acest popor este înţelept şi priceput. 
Este un neam mare!» 7 Care este 
neamul acela atât de mare, încât să 
aibă dumnezeii lui atât de aproape 
cum îl avem noi pe Domnul 
Dumnezeul nostru ori de câte ori 

îl chemăm? 8 Şi care este neamul 
atât de mare, încât să aibă hotărâri 
şi judecăţi atât de drepte cum este 
toată legea aceasta pe care v-o pun 
astăzi înainte?”                       

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 14(15),2-3ab.3cd-4ab.5 (R.: 1a) 
R.: Cine va locui, Doamne,
       în corturile tale?
2 Cel care umblă fără prihană 
face dreptatea şi spune adevărul   
 din inimă; 
3ab cel care nu calomniază cu limba 
nu face rău semenului său. R.
3cd Nici nu aruncă ocară asupra   
 aproapelui. 
4ab În ochii săi, cel nelegiuit e   
 vrednic de dispreţ, 
dar îi cinsteşte pe cei care se tem   
 de Domnul. R.
5 Nu-şi împrumută banii pentru   
 dobândă 
şi nu ia mită împotriva celui   
 nevinovat. 
Cel care trăieşte acestea 
nu se va clătina în veci! R.

Lectura a II-a
Căutaţi să împliniţi cuvântul!

Citire din Scrisoarea sfântului 
Iacob                 1,17-18.21b-22.27

Fraţii mei iubiţi, orice dar bun 
şi orice dar desăvârşit este de sus, 
coboară de la Tatăl luminilor, în care 
nu este nici schimbare, nici umbră 
de transformare. 18 El a voit să ne dea 
naştere printr-un cuvânt de adevăr, 
ca să fim începutul creaturilor 
sale. 21b Primiţi cu blândeţe cuvântul 



care a fost sădit în voi şi care poate 
mântui sufletele voastre! 22 Căutaţi 
să împliniţi cuvântul, nu numai 
să-l ascultaţi, înşelându-vă pe voi 
înşivă. 27 Religiozitatea curată şi 
fără pată înaintea lui Dumnezeu şi 
a Tatălui este aceasta: a-i vizita pe 
orfani şi pe văduve în necazurile lor 
şi a se păstra nepătaţi de lume.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie  Iac 1,18
(Aleluia) Tatăl a voit să ne dea naş-
tere printr-un cuvânt de adevăr, ca 
să fim începutul creaturilor sale. 
(Aleluia)

Evanghelia                                                         
Lăsând la o parte porunca 

lui Dumnezeu, voi ţineţi tradiţia 
oamenilor.

     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos după 

sfântul Marcu  7,1-8.14-15.21-23
În acel timp, fariseii şi unii dintre 

cărturarii veniţi de la Ierusalim 
s-au adunat în jurul lui Isus 2 şi 
au văzut că unii dintre discipolii 
lui mâncau cu mâinile necurate, 
adică nespălate - 3 căci fariseii şi 
toţi iudeii nu mănâncă dacă nu şi-
au spălat mâinile cu grijă, ţinând 
astfel tradiţiile din bătrâni, 4 iar 
când se întorc de la piaţă, nu 
mănâncă dacă nu se purifică; mai 
sunt şi multe altele pe care le-au 
primit ca să le păzească: spălarea 
paharelor, a oalelor şi a vaselor de 
bronz. 5 Aşadar, fariseii şi cărturarii 
l-au întrebat: „De ce discipolii tăi 
nu urmează tradiţiile din bătrâni, ci 
mănâncă cu mâinile necurate?” 6 El 
le-a spus: „Bine a profeţit Isaia 
despre voi, ipocriţilor, după cum este 

scris: «Acest popor mă cinsteşte cu 
buzele, însă inima lor este departe 
de mine. 7 În zadar mă cinstesc 
propunând învăţături care sunt doar 
porunci ale oamenilor». 8 Lăsând la 
o parte porunca lui Dumnezeu, voi 
ţineţi tradiţia oamenilor”. 14 Isus, 
chemând din nou mulţimea, le-a 
spus: „Ascultaţi-mă cu toţii şi 
înţelegeţi! 15 Nu este nimic în afara 
omului care, intrând în el, să-l 
poată face impur, însă cele care 
ies din om, acelea îl fac pe om 
impur. 21 Căci din inima omului 
ies: gândurile rele, desfrânările, 
furturile, crimele, 22 adulterele, 
lăcomiile, răutăţile, înşelăciunea, 
desfrâul, ochiul rău, blasfemia, 
îngâmfarea, necugetarea. 23 Toate 
aceste rele ies dinăuntru şi-l fac pe 
om impur”.                                    

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, să ne 

rugăm cinstea pe care noi o dăm 
lui Dumnezeu să nu fie una doar 
cu buzele, ci să răspundem mereu 
cu un duh de iubire și apreciere 
pentru tot ceea ce El a făcut 
pentru noi. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru toți creștini din lume, 
mai pentru cei persecutați pentru 
credința lor în Cristos, ca ei 
să aibă libertate în a-și trăi și 
practica credința în pace. R.

- Ne rugăm ca noi să avem parte 
de curajul de a accepta și de 
fi îndrumați de legea pe care 
Dumnezeu ne-a lăsat-o în 
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Scriptură. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care 
suferă de boli și care sunt ispitiți 
să își piardă speranța, ca ei să 
găsească această speranță în 
grija și bunătatea celor din jurul 
lor. R.

- Ca noi să răspundem chemării 
primului verset din psalmul de 
astăzi, să mergem fără greșeală, 
să acționăm cu dreptate și să 
rostim adevărul din inimile 
noastre. R.

- Ca tineri parohiei noastre să aibă 
curajul de umbla în credință și 
de a găsi îndrumare în călătoria 
vieții lor prin viață și mesajul lui 
Cristos din evanghelii. R.

- Ca toți cei care au mers înaintea 
noastră cu semnul credinței să se 
odihnească în pace. R.

Dumnezeule milostiv și iubitor, 
dă-ne te rugăm darurile Duhului 

tău și ajută-ne să discernem 
voința ta mereu și să nu cedăm 
dorințelor noastre egoiste. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, ca jertfa 

sfântă pe care ţi-o aducem să ne 
dăruiască pururi binecuvântarea 
ta aducătoare de mântuire, pentru 
ca ceea ce săvârşeşti acum sub 
semnele sacramentale, prin puterea 
ta, să ajungă la desăvârşire. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie        Ps 30,20
Cât de mare este bunătatea ta, 

Doamne, pe care ai pregătit-o 
pentru cei care se tem de tine! 

După Împărtășanie
Îndestulaţi cu pâinea ospăţului 

ceresc, te rugăm, Doamne, ca 
această hrană să întărească în 
inimile noastre iubirea, astfel încât 
să fim mereu gata să te slujim în 
fraţii noştri.Prin Cristos, Domnul 
nostru.

RugăciuneRugăciune
Doamne, tu vrei să faci claritate si adevăr în cultul nostru. 

Dorești să dezvălui răutatea din inima noastră care rănește si 
umilește prin cuvinte, planurile noastre care tind să asuprea-
scă pe cel sărac si slab, pe semenii noștri. Adevăratul pericol asupra 
căruia trebuie să concentrăm eforturile noastre, nu este reprezentat de răul 
pe care îl primim, dar de cel pe care îl săvârșim: trădarea si infidelitatea 
care atentează la realitățile sfinte, corupția care pătează viața civilă si 
dreptatea. Tu. Isuse, ne ceri perseverența si coerența inimii, sinceritate 
față de tine si față de Cuvântul tău. Doamne, ajută-ne să fim discipoli 
sinceri, coerenți si generoși                                         în fața ta. Amin.


