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Textul evangheliei pe care l-am auzit astăzi, ni-l prezintă pe Isus care are 

parte de o situație asemănătoare, cu consăteni săi, în momentul în care s-a 
întors acasă, la locul său natal. Într-o zi, a început să învețe în sinagoga lor 
din Nazaret, însă s-a întâlnit cu privirile lor pline de suspiciune, de cinism și 
ostile. Opoziția lor avea la bază faptul că el era prea transparent pentru ei. Ei 
îl cunoșteau foarte bine. Ei îl cunoșteau ca fiind fiul tâmplarului, ceea ce nu 
puteau accepta. Ba chiar îi cunoșteau și veri, mama și tatăl. Familia lui erau 
niște oameni normali, obișnuiți ai și din acel loc. Iar acum el le spune, și se 
afișează pe sine însuși, ca fiind un profet și un învățător. Acesta era faptul, 
lucrul pe care ei nu aveau cum să îl accepte. Ei nu puteau accepta că Mesia mult 
așteptat este doar un simplu fiu al unui simplu și normal tâmplar. Ei credeau 
că Mesia va veni dintr-o sursă necunoscută. Acesta este motivul pentru care ei 
au spus, că De unde toate acestea? Şi ce este această înţelepciune care i s-a 
dat şi aceste minuni care se fac prin mâinile lui?. Însă Isus, simțind atitudinea 
lor negativă a spus că Un profet nu este dispreţuit decât în patria lui, printre 
rudele sale şi în casa lui.

În prima carte a lui Samuel vom putea citi că Domnul îi spune lui Samuel 
Nu te uita la chipul şi înălţimea staturii lui, căci l-am îndepărtat. [Domnul 
nu se uită] la ce se uită omul; omul se uită la ochi, Domnul, însă, se uită 
la inimă. Indiferent că acceptăm aceasta sau nu, va trebui să ținem cont de 
un lucru, că astăzi, cu toți suntem contaminați de o boală care este mult mai 
periculoasă decât Sida sau cancer sau alți viruși la fel de periculoși. Această 
boală se numește bârfa sau mai bine zis observarea și judecarea oamenilor 
după aparențe și după cum arată.

Probabil că acesta este și motivul pentru care cumpărăm parfumuri, produse 
pentru îngrijirea corpului, și multe altele asemenea, pentru ca noi sa putem 
arăta bine în fața altora, pentru ca ei să ne poată aprecia și lăuda.

Însă ceea ce Cristos dorește de la noi astăzi, e faptul că noi nu trebuie sa 
înlăturăm, să dăm deoparte aceste valori creștine, adică simplitatea, autenticitatea 
și sinceritatea. Va trebui să avem grijă ca mândria să nu domnească în inimile 
noastre.(...)

Să ne uităm și să vedem ce anume se află în inimile noastre. De ce 
Dumnezeu se bazează pe ceea ce e în inima noastră. Isus s-a umilit pe sine 
și s-a născut asemenea nouă în toate în afară de păcat. El a dat deoparte ființa 
sa de Dumnezeu pentru a putea fi mai aproape de noi și pentru a auzi ceea ce 
lipsește din noi.  Prin urmare, va trebui să abandonăm prejudecățile noastre 
egoiste și intelectul nostru cinic pentru a putea avea o inimă pătrunzătoare.(...)                                       

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 14-a de peste an
    4 iulie 2021

     
_________________________________________________________________________Sf. Elisabeta a Portugaliei; Ff. Piergiorgio Frassati



Ant. la intrare      Cf. Ps 47,10-11
Gândurile mele sunt gânduri de 

pace, şi nu de nenorocire; strigaţi 
către mine şi eu vă voi asculta şi vă 
voi întoarce din robie de pretutin-
deni. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, prin înjosirea Fi-

ului tău, tu ai ridicat omenirea că-
zută. Te rugăm, dăruieşte-le credin-
cioşilor tăi bucuria sfântă că au fost 
eliberaţi din robia păcatului şi că-
lăuzeşte-i la fericirea veşnică. Prin 
Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Ei sunt ca o casă răzvrătită, 

să ştie măcar că este un profet în 
mijlocul lor.

Citire din cartea profetului 
Ezechiel                                  2,2-5

În zilele acelea, un Duh a intrat 
în mine în timp ce vorbea cu mine; 
m-a făcut să stau în picioare şi l-am 
auzit pe cel care-mi vorbea. 3 El mi-a 
zis: „Fiul omului, eu te trimit la fiii 
lui Israel, la neamuri răzvrătite care 
s-au răzvrătit împotriva mea. Ei şi 
părinţii lor s-au revoltat împotriva 
mea până în ziua aceasta. 4 Sunt 
nişte fii încăpăţânaţi, cu inima 
împietrită. Eu te trimit la ei şi tu le 
vei spune: «Aşa vorbeşte Domnul 
Dumnezeu». 5 Fie că vor asculta, fie 
că vor refuza - căci ei sunt o casă 
răzvrătită - să ştie măcar că este un 
profet în mijlocul lor”.                     

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 122(123),1-2a.2bcd.3-4 (R.: cf. 
2cd) 
R.: Ochii noştri sunt îndreptaţi   

 spre Domnul, Dumnezeul   
 nostru, 
până când ne va arăta îndurarea   
 sa.
1 Către tine îmi ridic ochii, 
către tine, care locuieşti în ceruri. 
2a Iată, ca ochii slujitorilor 
spre mâna stăpânilor. R.
2bcd Ca ochii slujitoarei spre mâna   
 stăpânei sale, 
aşa sunt ochii noştri îndreptaţi 
spre Domnul, Dumnezeul nostru, 
până când ne va arăta îndurarea   
 sa! R.
3 Ai milă de noi, Doamne, ai milă   
 de noi, 
căci suntem prea sătui de ocară! 
4 Prea sătul ne este sufletul de   
 batjocurile celor care   
 ne urăsc, 
de dispreţul celor îngâmfaţi. R.

Lectura a II-a
Mă voi lăuda cu bucurie în 

slăbiciunile mele ca să locuiască 
în mine puterea lui Cristos.

Citire din a doua a sfântului 
apostol Paul către Corinteni 

12,7-10
Fraţilor, ca să nu fiu umplut de 

îngâmfare din cauza revelaţiilor 
neobişnuite, mi-a fost dat un 
ghimpe în trup, un înger al Satanei 
ca să mă pălmuiască, aşa încât să 
nu mă umplu de îngâmfare. 8 De 
trei ori l-am rugat pentru aceasta 
pe Domnul să-l îndepărteze de la 
mine, 9 dar el mi-a zis: „Îţi este 
suficient harul meu, căci puterea 
mea se împlineşte în slăbiciune”. 
Aşadar, mă voi lăuda cu mai multă 



bucurie în slăbiciunile mele ca 
să locuiască în mine puterea lui 
Cristos. 10 De aceea, mă bucur în 
slăbiciuni, în jigniri, în necazuri, în 
lipsuri, în persecuţii, în strâmtorări 
îndurate pentru Cristos, pentru că 
atunci când sunt slab, atunci sunt 
puternic.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie
Lc 4,18ab

(Aleluia) „Duhul Domnului este 
asupra mea: pentru aceasta m-a uns, 
să duc săracilor vestea cea bună”, 
spune Domnul. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Un profet nu este dispreţuit 

decât în patria lui.
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu              6,1-6
În acel timp, Isus a ieşit de 

acolo şi a venit în locul lui natal, 
iar discipolii îl urmau. 2 Fiind zi de 
sâmbătă, Isus a început să înveţe 
în sinagogă şi mulţi dintre cei 
care îl ascultau se mirau, spunând: 
„De unde toate acestea? Şi ce este 
această înţelepciune care i s-a dat 
şi aceste minuni care se fac prin 
mâinile lui? 3 Nu este oare acesta 
lemnarul, fiul Mariei, fratele lui 
Iacob, al lui Ioses, al lui Iuda şi 
Simon? Şi surorile lui nu sunt oare 
aici, la noi?” Şi se scandalizau de 
el. 4 Dar Isus le-a zis: „Un profet 
nu este dispreţuit decât în patria 
lui, printre rudele sale şi în casa 
lui”. 5 Şi nu a putut face acolo 
nicio minune, decât doar şi-a pus 
mâinile peste câţiva bolnavi şi i-a 

vindecat. 6 Şi se mira de necredinţa 
lor. Apoi, cutreiera satele din jur 
învăţând.                                 

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
În evanghelia de astăzi am 

auzit cum oameni din Nazaret au 
disprețuit predica lui Isus fiindcă 
era un simplu muncitor, un 
tâmplar și îi și cunoșteau familia. 
Ne rugăm ca mințile noastre să nu 
se închidă niciodată la prezența 
și acțiunea surprinzătoare a lui 
Dumnezeu în viețile noastre. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca papa Francisc și 
episcopul nostru Iosif, să aducă 
mereu mesajul de speranță și 
iubire a lui Dumnezeu lumii, în 
ciuda opunerii și a criticilor de 
care vor avea parte. R.

- Ne rugăm ca noi să putem privi 
mereu dincolo de suprafața 
impresiei la adevărata valoare a 
fiecărei persoane. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să ne 
ajute să ne umplem viețile cu 
momente de liniște pentru a-l 
asculta pe El în inimile noastre. 
R.

- Ne rugăm pentru copii noștri: ca 
ei să crească în cunoașterea lui 
Dumnezeu prin grija iubitoare 
și exemplul pe care îl primesc 
acasă și la școală. R.

- Ne rugăm ca noi să vedem 
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

că dreptul la viață are mereu 
precedent asupra dreptului de a 
alege. R.

- Ne rugăm pentru cei care mor 
sau jelesc, ca Dumnezeu să îi 
ajute să vadă această trecere ca 
pe o naștere la o viață nouă. R.

Doamne Dumnezeule, acum 
când aducem toate aceste cereri 
în fața ta, te rugăm să ne susții, 
îndrumi și ajuți să depășim 
prejudiciile care sunt profund în 
noi și care ne previn din a vedea 
prezența ta în viețile noastre. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Darurile pe care le închinăm 

numelui tău să ne purifice, 
Doamne, şi să ne facă să înaintăm 
zi de zi în trăirea vieţii cereşti.Prin 
Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie          Ps 33,9
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este 

Domnul; ferice de omul care se 
încrede în el.

După Împărtășanie
Doamne, tu ne-ai copleşit cu 

darurile tale minunate; dă-ne, te 
rugăm, harul să primim în noi 
roadele mântuirii şi să nu încetăm 
niciodată a te lăuda. Prin Cristos, 
Domnul nostru.RugăciuneRugăciune

Doamne, noi condamnăm necredința concetățenilor tăi, de care nu 
ai fost bine primit, dar si astăzi se întâmplă la fel. Dorim o revelație 
a ta extraordinară si nu știm să citim prezența ta în faptele zilnice ale 
vieții. Dorim să vedem minunile inconfundabile, așteptăm să fim convinși 
prin minuni, dar nu te descoperim în prezența zilnică a bunătății si a 
milostivirii tale. Doamne, nu trebuie să judecăm pe nimeni, dar ajută-ne 
numai să ascultăm cu umilință si uimire învățătura ta, care este învățătura 
lui Dumnezeu însuși. Tu ne revelezi chipul si înțelepciunea divină, Tu ești 
Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Domnul vieții si al istoriei. Doamne, deschide-ne 
ochii pentru a te vedea si a te recunoaște mereu în viața noastră si în istoria 
de azi. Amin!


