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În textul evangheliei de astăzi, Ioan este extrem de îngrijorat fiindcă a văzut 

pe cineva care nu era din rândurile lor scoțând diavoli în numele lui Isus. 
Discipoli încercau să îl oprească fiindcă nu aparținea grupului lor. În textul 
evangheliei din duminica trecută, au auzit cum discipoli se certau între ei care 
dintre ei era cel mai important. În pasajul evangheliei de astăzi, ei încercau să 
îl blocheze pe Isus de restul, să îl țină doar pentru ei. Ei doreau ca Isus să fie 
exclusiv al lor, proprietatea lor. În alte părți din textele evangheliilor, aflăm 
că Isus le-a dat lor autoritatea de a alunga diavoli în numele său. Însă ei au 
întâlnit unuii dintre cei care îi însoțeau că alungau și ei demoni în numele său. 
Ei au simțit că acest străin a intrat în viețile lor. Deveniseră geloși și se simțeau 
amenințați fiindcă aceasta era sarcina lor iar el nu făcea parte din grupul lor.

Însă Isus refuză să oprească această persoană. El le spune discipolilor să îl 
lase în pace. Nici unul dintre cei care săvârșesc minuni în numele lui nu îl poate 
vorbi de rău. Cu toate că străinul nu era desemnat oficial, el se alăturase lui Isus. 
Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplase aici e ceea ce noi numim exclusivitate 
sau monopolizarea lui Isus. Am auzit foarte multe persoane creștine care spun 
că ei sunt singuri sau că grupul lor este singurul care se va mântui.

În timpul celui de-al doilea război mondial, trei capelani au devenit prieteni 
foarte buni, unul dintre ei era catolic, al doilea protestant iar al treilea evreu. 
Acești trei prieteni au făcut un vot, un jurământ că dacă unul din ei avea 
să fie ucis, supraviețuitori să anunțe familia și să aibă grijă ca acesta să fie 
înmormântat cum trebuie.

Capelanul evreu a fost ucis. Ceilalți doi nu au reușit să găsească o sinagogă 
sau un rabin. Într-un final, într-un sat din Franța, au reușit să găsească o 
frumoasă Biserică Catolică cu un cimitir foarte bine îngrijit. Să mergem și să 
vedem preotul, i-a sugerat capelanul catolic, poate ne va ajuta.

Capelanul a vrut să îi ajute însă nu era sigur dacă și avea cum. Întoarceți-vă 
mâine le-a spus acesta. Voi căuta toate cărțile și voi vedea dacă voi găsi vreo 
regulă care să îmi permită ca un credincios ne-catolic să fie înmormântat în 
cimitir.

A studiat întreaga noapte, însă fără succes. Îngropați-l în afara gardului, 
le-a spus acesta. Voi avea grijă de mormânt eu însumi.

Când războiul s-a terminat, s-au dus înapoi pentru a vizita mormântul 
prietenului lor. Însă surpriză, nu exista nici măcar un semn. S-au dus la preot 
și i-au cerut eplicații. Preotul doar le-a zâmbit și a spus, Mormântul arăta atât 
de singuratic în afara gardului încât am continuat să caut. Și ai găsit o regulă 
care să îți permită să îl muți în cimitir? L-au întrebat ei. Nu am găsit nicăieri 
o astfel de regulă. Însă nu am găsit nici o regulă care să îmi interzică să mut 
gardul cimitirului. Așa că el a rămas unde l-ați pus.    Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 26-a de peste an
    26 septembrie 2021

     
_________________________________________________________________________                  Ss. Cosma şi Damian, m.; Ghedeon



Ant. la intrare 
Dan 3,31.29.30.43.42

Toate câte ni le-ai făcut, Doam-
ne, întru judecată adevărată le-ai 
făcut, căci am păcătuit împotriva ta 
şi de poruncile tale nu am ascultat; 
însă, tu dă-i slavă numelui tău şi fă 
cu noi după mulţimea îndurărilor 
tale! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care îţi dezvălui 

atotputernicia mai ales prin milă şi 
iertare, te rugăm, revarsă neconte-
nit harul tău asupra noastră, pentru 
ca, grăbindu-ne în întâmpinarea fă-
găduinţelor tale, să ne facă părtaşi 
de bunurile cereşti. Prin Domnul 
nostru Isus Cristos.

Lectura I
Eşti gelos pentru mine? De-ar fi 

tot poporul Domnului profeţi!
Citire din cartea Numerilor 

11,25-29
În zilele acelea, Domnul a 

coborât în nor şi i-a vorbit lui Moise; 
a luat din duhul care era peste el 
şi l-a pus peste cei şaptezeci de 
bătrâni. Când duhul s-a aşezat peste 
ei, au început să profeţească; dar 
după aceea n-au mai profeţit. 26 Doi 
oameni, unul numit Eldad şi celălalt 
Medad, rămăseseră în tabără; duhul 
s-a aşezat peste ei - erau dintre cei 
înscrişi -, dar nu se duseseră la 
cort. Şi au început să profeţească în 
tabără. 27 Un tânăr a alergat şi i-a dat 
de ştire lui Moise: „Eldad şi Medad 
profeţesc în tabără”. 28 Iosue, fiul 
lui Nun, care slujea lui Moise din 
tinereţea lui, a zis: „Domnul meu, 
Moise, opreşte-i!” 29 Moise i-a 
răspuns: „Eşti tu gelos pentru mine? 

De-ar fi tot poporul Domnului 
profeţi! Şi de-ar pune Domnul 
duhul său peste ei!”                       

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 18(19),8.10.12-13.14 (R.: 9a) 
R.: Orânduirile Domnului sunt 
drepte, 
      înviorează sufletul.

8 Legea Domnului este desăvârşită, 
înviorează sufletul; 
mărturia Domnului este adevărată, 
îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

10 Teama de Domnul este curată, 
rămâne pentru totdeauna; 
judecăţile Domnului sunt    
 adevărate, 
toate sunt drepte. R.

12 Slujitorul tău este instruit prin   
 ele; 
pentru cel care le păzeşte, răsplata  
 este mare. 
13 Cine îşi dă seama de greşelile   
 făcute din neatenţie? 
Curăţă-mă de păcatele ascunse! R.

14 Mai presus de toate, păzeşte-l pe  
 slujitorul tău de mândrie, 
ca ea să nu mă stăpânească    
 niciodată! 
Atunci voi fi fără vină 
şi curăţat de nelegiuirea cea   
 mare. R.

Lectura a II-a
Bogăţia voastră a putrezit.

Citire din Scrisoarea sfântului 
Iacob                                       5,1-3

Ei, voi, bogaţilor! Plângeţi 



văitându-vă din cauza nenoricirilor 
care vor veni peste voi. 2 Bogăţia 
voastră a putrezit şi hainele voastre 
au fost roase de molii. 3 Aurul vostru 
şi argintul au ruginit, iar rugina lor 
va fi o mărturie împotriva voastră 
şi va devora trupurile voastre ca 
focul. Aţi adunat comori pentru 
zilele de pe urmă! 4 Iată, plata pe 
care voi aţi reţinut-o de la lucrătorii 
care au secerat ogoarele voastre 
strigă, iar strigătele secerătorilor 
au ajuns până la urechile Domnului 
Sabaot. 5 Voi aţi trăit pe pământ 
în lux şi în plăceri; v-aţi îngrăşat 
inimile pentru ziua tăierii. 6 L-aţi 
osândit şi l-aţi ucis pe cel drept, iar 
el nu vi s-a împotrivit.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
cf. In 17,17

(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, 
este adevăr; Consacră-ne în adevă-
rul tău! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Cine nu este împotriva noastră 
este pentru noi. Dacă mâna ta 

scandalizează, taie-o!
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos după 

sfântul Marcu     9,38-43.45.47-48
În acel timp, Ioan i-a zis lui Isus: 

„Învăţătorule, am văzut pe unul 
care alunga diavoli în numele tău 
şi i-am interzis, pentru că nu ne 
urmează”. 39 Dar Isus i-a spus: „Nu-l 
opriţi; căci nimeni care face o minune 
în numele meu nu poate îndată 
să mă vorbească de rău, 40 pentru 
că cine nu este împotriva noastră 
este pentru noi. 41 Oricine vă va da 
să beţi un pahar cu apă în numele 

meu, pentru că sunteţi ai lui Cristos, 
adevăr vă spun, nu-şi va pierde 
răsplata! 42 Oricine scandalizează 
pe unul dintre aceştia mai mici care 
cred în mine, ar fi mai bine pentru 
el dacă i s-ar lega de gât o piatră 
de moară trasă de măgar şi ar fi 
aruncat în mare. 43 Dacă mâna ta te 
scandalizează, taie-o! Este mai bine 
pentru tine să intri ciung în viaţă 
decât, având amândouă mâinile, să 
mergi în Gheenă, în focul care nu 
se stinge. 45 Şi dacă piciorul tău te 
scandalizează, taie-l! Este mai bine 
pentru tine să intri şchiop în viaţă 
decât, având amândouă picioarele, 
să fii aruncat în Gheenă. 47 Iar 
dacă ochiul tău te scandalizează, 
scoate-l! Este mai bine pentru tine 
să intri în împărăţia lui Dumnezeu 
cu un singur ochi decât, având 
amândoi ochii, să fii aruncat în 
Gheenă, 48 unde viermele lor nu 
moare şi focul nu se stinge”.                                    

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Dumnezeule Tatăl nostru, 

sursa și inspirația întregii iubirii, 
te lăudăm și îți mulțumim pentru 
că ne-ai creat pe fiecare dintre 
noi pentru iubire. Îți cerem acum 
să ne asculți toate rugăciunile pe 
care ți le oferim astăzi. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru Biserică, ca să rămână 
mereu fidelă misiunii sale de 
proclamare a veștii cele bune 
a jertfei de sine a lui Cristos, 
permițându-ne astfel să trăim 
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

darul vieții din plin. R.

- Pentru cei care trăiesc în 
comunitatea noastră parohială, 
ca noi să devenim o adevărată 
familie prin înțelegere și 
susținere reciprocă. R.

- Pentru cei care s-au îndepărtat 
de familiile lor, singuri și fără 
adăpost, ca ei să aibă parte de 
experiența păcii lui Cristos în 
viețile lor și de ajutorul tuturor 
celor din jurul lor. R.

- Pentru ca în casele noastre, 
cuvintele, Mulțumesc, Te rog, 
și Îmi pare rău să fie mereu pe 
buze și să învățăm profunzimile 
iubirii lui Dumnezeu pentru noi 
prin recunoștință și apreciere 
reciprocă. R.

- Pentru propriile intenții ce le 
păstrăm în tăcerea inimii noastre. 
R.

- Pentru toți răposați noștri, ca 
Dumnezeu să le ofere odihna și 
pacea veșnică alături de Isus și 
Maria în ceruri. R.

Dumnezeul Tatăl nostru, 

ascultă rugăciunile poporului 
tău. Fă casele noastre un loc de 
iubire, pace și primire și fă ca noi 
să găsim adevărata fericire în 
trăirea după planul și visele tale. 
Prin Cristos Domnul Nostru. 
Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Dumnezeule 

îndurător, ca această jertfă a 
noastră să-ţi fie bineplăcută şi, 
prin ea, să ni se deschidă izvorul a 
toată binecuvântarea. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie         1In 3,16
Prin aceasta am cunoscut 

iubirea lui Dumnezeu: el şi-a dat 
viaţa pentru noi; de aceea, şi noi 
trebuie să ne dăm viaţa pentru 
fraţi.

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, ca taina 

cerească să ne fie spre reînnoirea 
trupurilor şi a sufletelor, pentru ca 
noi, care vestim moartea lui Cristos 
luând parte la pătimirile lui, să 
ajungem împreună-moştenitori cu 
el în glorie. El, care vieţuieşte şi 
domneşte în vecii vecilor.______________________________________________________________________________________________________________________________


