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În textul evangheliei de astăzi, discipoli lui Isus, pe drumul spre Ierusalim, 

au început să discute între ei cine e cel mai mare. În acel moment, discipoli 
încă nu aveau nici o idee asupra lui Isus, asupra cine era el și a misiunii sale. 
Cu toate că Isus prezise deja pentru a doua oară că va fi trădat și că moartea 
îl așteaptă în Ierusalim, ei tot au continuat să viseze la împărtășirea gloriei în 
momentul în care el se va declara ca Mesia în Orașul Sfânt.

De aceea, în continuare vă invit să ne imaginăm, împreună, cum ar fi decurs 
convorbirea dintre ei, de pe drumul spre Ierusalim:

Petru, Desigur, fără îndoială, eu sunt cel mai important! Nu ma numit el 
piatra pe care biserica lui va fi zidită?

Ioan, Îmi pare rău pentru tine. Ceea ce spui tu ar putea fi adevărat însă 
asta e doar o problemă de administrație birocratică. Deși ai putea fi un bun 
administrator, asta nu înseamnă că ești la fel de important ca toți ceilalți. Tu 
ar trebui să privești spre altceva, spre altceva ce este mai important. Tu ar 
trebui să privești spre iubirea lui. Când vei face aceasta, atunci vei realiza că, 
ei bine, că pe mine mă iubește mai mult.

Iuda Iscariot, cea mai importantă persoană din acest grup este cel care ține 
punga cu bani. Lumea este condusă de bani. Cui vă încredințați voi bogățiile 
voastre?

Filip, Vă mai amintiți de acel episod cu hrana? Mii îl urmau, așteptând cu 
nerăbdare cuvântul înțelepciunii ce ieșea din gura sa. Nimeni nu știa ce să 
facă, nici măcar el din câte se părea. Așa că s-a întors spre mine pentru sfat. 
Îmi pare rău pentru voi însă m-a întrebat pe mine.

Datorită acestui argument, Isus i-a adunat pe cei doisprezece și le-a spus, 
Dacă cineva vrea să fie primul, să fie ultimul dintre toţi şi slujitorul tuturor! 
Din cate putem observa acest sfat nu pare a fi unul destul de practic pentru 
cineva care aștepta să fie promovat. Însă, ne reamintește, tuturor, că noi vom 
putea fi cu Cristos în ceruri numai dacă călcăm pe urma lui Cristos în ducerea 
crucii cu umanitate. În evanghelia după sfântul Luca, Cristos adăugase Căci 
oricine se înalţă pe sine va fi umilit, iar cel care se umileşte va fi înălţat”.
(14,11)

Această idee a celui mare dintre toți, ce se poate atinge numai prin slujire 
sau prin a ne pune pe noi înșine în slujba altora, este o reamintire pentru noi, 
a faptului că ideea noastră de măreție este complet diferită de ideea lui Cristos 
de măreție. Ne gândim la măreție în termeni de titluri sau poziții înalte, sau 
realizări desăfârșite ce merită menționate la televiziunii, ziare și radio. Ba 
chiar mulți dintre noi cred că mereția include o mulțime de bani, chiar dacă 
provin din surse dubioase sau sunt nemeritați. Nu e de mirare că există și o 
glumă asupra diferenței care există între un politician și un hoț. Că hoțul fură 
mai întâi și apoi fuge în timp ce un politician mai întâi fuge și abia apoi fură. 
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Ant. la intrare           
Mântuirea poporului sunt eu Din 

orice strâmtorare vor striga spre 
mine, îi voi asculta şi voi fi Dumne-
zeul lor în veci. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule care ai întemeiat 

toată legea sfântă în iubirea faţă 
de tine şi faţă de aproapele, dăru-
ieşte-ne harul, ca, păzind poruncile 
tale, să ne învrednicima ajunge la 
viaţa veşnică. Prin Domnul nostru 
Isus Cristos.

Lectura I
Să-l condamnăm pe cel drept la 

o moarte ruşinoasă!
Citire din cartea Înţelepciunii 

2,12.17-20
Au spus cei care nu gândesc 

drept: „Să-l pândim pe cel 
drept, căci ne deranjează, stă 
împotriva faptelor noastre, ne 
reproşează păcate împotriva legii 
şi ne acuză de păcate împotriva 
disciplinei noastre! 17 Să vedem 
dacă sunt adevărate cuvintele lui 
şi să încercăm ce va fi la sfârşitul 
lui! 18 Căci dacă cel drept este fiul 
lui Dumnezeu, el îi va veni în ajutor 
şi-l va salva din mâna celor care-i 
stau împotrivă. 19 Să-l testăm prin 
jignire şi chin, ca să cunoaştem 
blândeţea lui şi să ne dăm seama 
de răbdarea lui! 20 Să-l condamnăm 
la o moarte ruşinoasă, căci, după 
cuvintele sale, el va fi supravegheat 
de Domnul!”                       

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 53(54),3-4.5.6 şi 8 (R.: 6b) 
R.: Domnul este acela 

    care susţine viaţa mea.
3 Dumnezeule, pentru numele tău,   
 mântuieşte-mă 
şi fă-mi dreptate prin puterea ta! 
4 Ascultă-mi rugăciunea,    
 Dumnezeule, 
pleacă-ţi urechea la cuvintele gurii  
 mele! R.
5 Pentru că străinii s-au ridicat   
 împotriva mea 
şi cei violenţi caută sufletul meu: 
ei nu-l pun pe Dumnezeu înaintea   
 lor. R.
6 Dar Dumnezeu este cel care mă   
 ajută, 
Domnul este cel care susţine viaţa  
 mea. 
8 Cu drag îţi voi aduce jertfă, 
voi lăuda numele tău, Doamne,   
 pentru că este bun. R.

Lectura a II-a
Rodul dreptăţii este semănat în 
pace pentru cei care fac pace.

Citire din Scrisoarea sfântului 
Iacob                                   3,16-4,3

Preaiubiţilor, acolo unde este 
gelozie şi rivalitate, acolo se află 
dezordine şi tot felul de fapte 
rele. 17Dar înţelepciunea care 
vine de sus este, înainte de toate, 
curată, apoi, paşnică, blândă, 
docilă, plină de milă şi de roade 
bune, fără discriminare şi fără 
ipocrizie. 18Rodul dreptăţii este 
semănat în pace pentru cei care fac 
pace. 4,1De unde vin războaiele, de 
unde conflictele dintre voi? Oare nu 
tocmai din poftele voastre care se 
luptă în membrele voastre? 2 Râvniţi 
şi nu aveţi; ucideţi şi invidiaţi, dar 



nu reuşiţi să obţineţi; vă luptaţi şi 
purtaţi războaie; nu aveţi pentru 
că nu cereţi; 3 cereţi şi nu primiţi 
pentru că cereţi rău, pentru a risipi 
în plăcerile voastre.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
cf. 2Tes 2,14

(Aleluia) Dumnezeu ne-a chemat 
prin evanghelie spre dobândirea 
gloriei Domnului nostru Isus Cris-
tos. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Fiul Omului va fi dat în mâinile 

oamenilor. Dacă cineva vrea să fie 
primul, să fie ultimul dintre toţi!
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu          9,30-37
În acel timp, plecând de acolo, 

Isus străbătea Galileea şi nu voia 
ca cineva să ştie, 31 căci îi învăţa 
pe discipolii săi şi le spunea: 
„Fiul Omului va fi dat în mâinile 
oamenilor şi îl vor ucide, iar după ce 
îl vor ucide, a treia zi va învia”. 32 Ei 
însă nu înţelegeau cuvântul şi se 
temeau să-l întrebe. 33 Au venit la 
Cafarnaum şi, când erau în casă, 
i-a întrebat: „Despre ce aţi discutat 
pe drum?” 34 Însă ei tăceau, căci pe 
drum discutaseră unii cu alţii despre 
cine este mai mare. 35 Aşezându-
se, s-a adresat celor doisprezece 
şi le-a spus: „Dacă cineva vrea să 
fie primul, să fie ultimul dintre toţi 
şi slujitorul tuturor!” 36 Şi, luând 
un copil, l-a aşezat în mijlocul 
lor, apoi, luându-l în braţe, le-a 
spus: 37 „Oricine primeşte un astfel 
de copil în numele meu, pe mine 
mă primeşte; iar cine mă primeşte 

pe mine, nu pe mine mă primeşte, 
ci pe acela care m-a trimis”.                                    

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, ca și copii ai 

lui Dumnezeu să ne rugăm acum 
cu o încredere și mai mare Tatălui 
care are grijă de fiecare dintre 
noi, să asculte toate rugăciunile 
noastre și să ni le împlinească. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru cei care sunt în funcții de 
conducere, ca ei să fie adevărate 
instrumente ale păcii, folosindu-
se de darurile proprii pentru 
ca toți oameni să poată trăi în 
demnitate și armonie unul cu 
celălalt. R.

- Pentru părinți, ca în iubirea lor 
unul față de celălalt să vadă darul 
creației lui Dumnezeu în copii 
lor și să îi ajute să crească în 
înțelepciune, înțelegere și iubire 
față de Dumnezeul. R.

- Pentru cei care lucrează cu 
copii, ca copii să fie inspirați să 
aprecieze valoarea lor proprie 
și să devină ceea ce Dumnezeu 
intenționează ca ei să fie. R.

- Pentru cei care ai grijă de cei 
bătrâni și bolnavi, ca ei să de-a 
dovadă de o mai mare iubire și 
demnitate față de cei încredințați 
grijii lor. R.

- Ca noi să vedem mereu măreția 
în ochii lui Dumnezeu în slujirea 



@Pr. Mihail-Andrei Iacob - 
www.paxvobis.ro

              Calendarul Săptămânii
 20   L    Ss. Martiri din Coreea **
 21   M   Sf. Matei, ap. şi ev.
 22   M   Ss. Mauriţiu, ofiţer, şi îns. m.; 
                     Silvan, pustnic 
 23    J    Ss. Pius din Pietrelcina, pr. **; 
                     Zaharia şi Elisabeta
 24    V   Sf. Gerard, ep. m.
 25    S    Ss. Cleofa, ucenicul lui Isus; Sergiu, călug.
 26    D   † Duminica a 26-a de peste an
                 Ss. Cosma şi Damian, m.; Ghedeon                 

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

plină de iubire pe care ne-o 
arătăm reciproc. R.

- Pentru cei dragi ai noștri care 
au plecat deja dintre noi, ca 
ei să aibă parte de experiența 
păcii și bucuriei în Împărăția lui 
Dumnezeu. R.

Tată ceresc, fă ca viețile noastre 
să fie deschise să primească 
Vestea cea bună a iubirii tale 
cu atitudinea și receptivitatea 
copiilor mici, pentru ca astfel 
să ajungem la cunoașterea 
misterului iubirii tale. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, primeşte cu 

bunăvoinţă darurile poporului tău, 
pentru ca, prin tainele tale cereşti, 
să primim ceea ce mărturisim cu 
pietatea credinţei. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie      Ps 118,4-5
Tu ai dat învăţăturile tale ca 

să fie păzite cu fidelitate. O, de-
ar fi căilemele statornice în a păzi 
orânduirile tale! 

După Împărtășanie
Dăruieşte-ne mereu cu bunătate, 

Doamne, ajutorul tău, nouă, celor 
întăriţi cu sfintele sacramente, ca 
să putem primi rodul răscumpărării 
şi din tainele sfinte, şi prin întreaga 
noastră viaţă. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
RugăciuneRugăciune

Isuse, nici apostolii care sunt cu tine de mult timp nu reușesc să 
înțeleagă cuvântul tău, să accepte propunerea ta, să trăiască atitudinile 
tale. Ei sunt prizonierii logicii vechi, adică ai puterii. De fapt, nu este 
aceasta împărăția pe care tu ai predicat-o, nu este aceasta lumea nouă care 
vrei să se nască. Vrei o schimbare totală de mentalitate, de la putere la slujire, 
de la câștigare la oferire. Tu ne oferi o iubire care nu se retrage, nici față de 
suferințele mai dificile, nici față de cruce, însă noi continuăm cu calculele 
noastre, cu superficialitățile noastre în căutarea consensului si a recunoașterii din 
partea celorlalți. Ajută-ne, Doamne, să învățăm logica slujirii, logica gratuității, 
logica dăruirii care aduce mai multă bucurie si acceptă orice sacrificiu pentru a 
produce roade multe. Ajută-ne să te imităm pe tine, care ai venit nu pentru a fi 
slujit, ci pentru a sluji. Amin.


