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În textul evangheliei de astăzi, un surdo-mut îl oprește pe Isus și îl roagă să 

îl vindece. Însă Isus l-a luat departe de mulțime. Domnul nostru avea puterea 
să îl vindece chiar acolo, în fața tuturor acelor oameni, însă nu a făcut-o, 
fiindcă cunoștea deja situația acelui surd-o mut. El i-a arătat gingășia sa dorind 
totodată să se implice și să arate interesul față de situația acelei persoane. Cu 
alte cuvinte, el era plin de compasiune față de situația acestei persoane surde.

De ce oare Isus săvârșește astfel acest miracol, prin a lua deoparte persoana 
de ochi celorlalți? Cel mai probabil fiindcă acea persoană surdă, dezvoltase de-a 
lungul timpului un complex de inferioritate din cauza acestui handicap al său. 
Persoanele surdo-mute sunt de obicei timide din cauza faptului că comunică 
cu dificultate. Oameni pot devenit destul de nerăbdători cu ei ba chiar pot râde 
din cauza impedimentului lor. De cele mai multe ori, dezvoltăm o oarecare 
simpatie la vederea celor surdo-muți. Găsim gesturile și limbajul semnelor 
destul de comic, uneori destul de enervant. În timp ce, cei orbi sunt capabili 
să relaționeze cu ceilalți prin comunicare, ascultarea la radio, participarea la 
discuții ba chiar citirea unei cărți într-o scriere specială, surdo-muți sunt rupți 
complet de societate. Ei nu i-au parte la graba și la viața de zi cu zi. Majoritatea 
sunt buni și iubitori însă nu au cum să împărtășească această iubire și bunătate 
cu ceilalți.

Astfel, e de înțeles faptul că persoanele care sunt surdo-mute nu se simt 
confortabili cu prezența multor oameni în jurul lor. Cristos recunoaște această 
nevoie specială și acordă un anumit timp în care să fie singur cu această 
persoană surdo-mută. În acest fel, omul nu avea de ce să se rușineze și tot era 
capabil să primească iubirea pe  care Cristos o avea față de el.

Această parabolă a vindecării acestei persoane surdo-mute se identifică 
perfect și cu povestea noastră. Nu există și nu avem nici un organ care să fie 
l-a fel de solicitat și stresat, în relația noastră cu Dumnezeu, ca urechea. Noi 
auzim mai mult decât vorbim. Dumnezeu ne-a dat două urechi însă ne-a dat 
numai o singură gură. Iar asta fiindcă noi trebuie să îl ascultăm pe Dumnezeu 
întotdeauna. Adevărata ascultare va rezulta în lauda Domnului și în rugăciune. 
Dacă nu suntem capabili să facem o rugăciune bună, motivul este că nu 
ascultăm înde-ajuns.

Nu doar această persoană, care pe deasupra era și păgână e cea care e surdo-
mută. Majoritatea creștinilor trăiesc zi de zi cu acest handicap. Un preot spunea 
că noi suntem surzi față de cuvântul lui Dumnezeu. Afirmația din Vechiul 
Testament că inima omului este împietrită este valabilă și astăzi. Cu toți avem 
tendința de a crede cu ușurință că sunt creștini buni fiindcă punem în practică 
unele practici religioase. 

           Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 23-a de peste an
    5 septembrie 2021

     
_________________________________________________________________________                          Sf. Tereza de Calcutta, călug.



Ant. la intrare Cf. Ps 118,137.124
Tu eşti drept, Doamne, şi nepăr-

tinitoare este judecata ta; poartă-te 
cu slujitorul tău după bunătatea ta. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care l-ai trimis pe 

Fiul tău pentru a ne răscumpăra şi a 
ne face copiii tăi adoptivi, te rugăm, 
priveşte cu bunătate la fiii iubirii 
tale şi dăruieşte-le tuturor celor care 
cred în Cristos libertatea adevărată 
şi moştenirea veşnică. Prin Domnul 
nostru Isus Cristos.

Lectura I
Se vor deschide urechile surzi-

lor. Limba celui mut va striga de 
bucurie.

Citire din cartea profetului 
Isaia                                   35,4-7a

Spuneţi celor slabi de inimă: Fiţi 
tari şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul 
vostru! Vine răzbunarea, răsplata 
lui Dumnezeu! El vine şi vă va 
mântui. 5 Atunci se vor deschide 
ochii orbilor şi urechile surzilor se 
vor destupa. 6 Atunci şchiopul va 
sări ca un cerb şi limba celui mut va 
striga de bucurie. Căci vor ţâşni ape 
în pustiu şi râuri în stepă. 7a Ţinutul 
uscat va deveni un lac, iar pământul 
însetat, izvoare de apă.”                       

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 145(146),7.8-9a.9bc-10 (R.: 1) 
R.: Suflete al meu, 
      laudă-l pe Domnul!
7 El face judecată celor asupriţi, 
 el dă pâine celor flămânzi. 
Domnul îi eliberează pe cei   
 închişi. R.

8 Domnul deschide ochii celor orbi, 
Domnul îi ridică pe cei împovăraţi, 
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi, 
9a Domnul are grijă de cei    
 sărmani. R.
9bc Sprijină pe văduvă şi pe orfan, 
dar nimiceşte calea celor nelegiuiţi. 
10 Domnul Dumnezeul tău,    
 Sionule, 
domneşte în veci, din generaţie în   
 generaţie. R.

Lectura a II-a
Oare nu i-a ales Dumnezeu 

pe cei săraci ca moştenitori ai 
împărăţiei?

Citire din Scrisoarea sfântului 
Iacob                                       2,1-5

Fraţii mei, credinţa în Domnul 
nostru Isus Cristos, Domnul 
gloriei, nu admite părtinirile. 2 Căci 
dacă ar intra în adunarea voastră 
un om cu inel de aur, cu haine 
luxoase, şi ar intra şi un sărac cu 
haine ponosite, 3 iar voi v-aţi uita 
la cel care poartă hainele luxoase 
şi i-aţi spune: „Luaţi loc aici”, iar 
celui sărac i-aţi spune: „Tu stai 
acolo!” sau: „Stai jos, la picioarele 
mele!”, 4 nu aţi judeca în mintea 
voastră şi nu aţi deveni judecători 
cu gânduri perverse? 5 Ascultaţi, 
fraţii mei iubiţi! Oare nu i-a ales 
Dumnezeu pe cei săraci în ochii 
lumii, dar bogaţi în credinţă, ca 
moştenitori ai împărăţiei pe care el 
a promis-o celor care îl iubesc?           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
cf. Mt 4,23b

(Aleluia) Isus predica evanghelia 



împărăţiei şi vindeca orice suferinţă 
în popor. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Pe surzi îi face să audă şi pe 

muţi să vorbească.
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu           7,31-37
În acel timp, Isus, ieşind din nou 

din ţinutul Tirului, a trecut prin 
Sidon spre Marea Galileii, în ţinutul 
Decapole. 32 I-au adus un surd care 
vorbea cu greu şi l-au rugat să-şi 
pună mâna peste el. 33 Luându-l 
la o parte din mulţime, i-a pus 
degetele în urechi şi, cu salivă, i-a 
atins limba. 34 Apoi, ridicându-şi 
ochii spre cer, a suspinat şi a zis: 
„Éffata!”, care înseamnă „Deschide-
te!” 35 Îndată i s-au deschis urechile 
şi i s-a desfăcut legătura limbii şi 
vorbea corect. 36 Iar el le-a poruncit 
să nu spună nimănui, însă cu cât mai 
mult le poruncea, cu atât mai mult ei 
îi duceau vestea 37 şi, peste măsură 
de uluiţi, spuneau: „Toate le-a făcut 
bine; chiar şi pe surzi îi face să audă 
şi pe muţi să vorbească”.                                    

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, în prima 

lectură de astăzi ni s-a spus să 
avem curaj și să nu ne fie frica. 
Cu credință și încredere, să ne 
aducem toate rugăciunile și grijile 
noastre în fața Tatălui nostru 
ceresc, spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru sfântul nostru părinte 
papa Francisc, ca el să se bucure 

de sănătate și putere pentru 
a-și duce misiunea ce i-a fost 
încredințată. R.

- Ne rugăm ca noi cei care ne-
am adunat la această masă 
euharistică să îl imităm pe 
Domnul în grija sa față de cei 
săraci și suferinzi. R.

- Ne rugăm ca în toate faptele și 
cuvintele noastre să arătăm tot 
mai mult asemenea lui Isus, 
sensibili față de nevoile celor din 
jur. R.

- Ne rugăm pentru cei care suferă 
de diferite boli, ca ei să găsească 
alinare și confort în momentele 
lor de nevoie. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care 
ne-au modelat în oameni care 
suntem astăzi și care nu mai sunt 
printre noi, ca Dumnezeu să le 
ofere răsplata pentru munca lor. 
R.

- Pentru propriile noastre intenții 
pe care le păstrăm în tăcerea 
inimi noastre. R.

Tată Atotputernic, fă ca fiecare 
dintre noi cei adunați aici să fim 
un instrument al compasiunii 
tale față de poporul tău, mai ales 
față de cei nevoiași. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Dumnezeule, izvorul adevăratei 

evlavii şi al păcii, dă-ne, te rugăm, 
harul să aducem prin această jertfă 
cinstea cuvenită maiestăţii tale şi, 
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

prin participarea la sfintele taine, 
să fim tot mai uniţi în credinţă şi 
iubire. Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie           In 8,12
Eu sunt lumina lumii, spune 

Domnul. Cine mă urmează nu 
umblă în întuneric, ci va avea 
lumina vieţii. 

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, dă-

le credincioşilor tăi, pe care îi 
hrăneşti şi îi întăreşti cu pâinea 
cuvântului tău şi a tainelor cereşti, 
harul, ca, folosindu-se de aceste 
daruri minunate ale Fiului tău 
preaiubit, să se învrednicească a 
fi părtaşi pururi de viaţa lui. El, 
care vieţuieşte şi domneşte în vecii 
vecilor.

RugăciuneRugăciune

Acțiunea ta, Isuse, care încheie si astăzi liturgia botezului 
pune în atenția noastră ceea ce împiedică relația autentică cu tine. 
Nimic nu poate fi mai dificil decât o surditate care ne împie-
dică să ascultăm cuvântul tău, când închiși în egoismul, în inte-
resele si în planurile noastre nu acceptăm mesajul tău de iubire si 
de dreptate. Nu este nimic mai apăsător decât mulțimea noastră, acea 
incapacitate de a oferi cuvinte autentice, sincere care arată deschiderea 
față de tine, mulțumirea si lauda noastră. Doamne Isuse, nu ne abandona 
în izolarea noastră, în închiderea noastră față de o adevărată relație cu 
tine si cu semenii noștri. Rupe lanțurile egoismului si ale superficialității 
pe care le-am construit si care ne împiedică să trăim ca fii ai tăi în relație 
de iubire cu tine si cu frații si     surorile                        noastre. Amin.
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