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În textul evangheliei de astăzi, farisei scot în evidență faptul că legea 

mozaică le permite bărbaților evrei să divorțeze de femeile lor. Există un verset 
în cartea Deuteronomului în care scrie că dacă un om găsește ceva indecent în 
soția lui, să îi scrie un bilet de divorț, să îl de-a în mână și să o lase să plece 
din casa lui (24,1). Se asemănă cu aruncatul gunoiului în tomberon. Dar, cum 
ar fi dacă o soție ar găsi ceva indecent în soțul ei, ar putea ea oare să îi scrie un 
bilet de divorț, să îl de-a în mână și să îl lase să plece? Asta, din păcate nu este 
menționat nicăieri.

De ținut minte e că Isus nu neagă legea mozaică ce recunoaște divorțul. Ci 
acordă o interpretare expresiei ceva indecent. El scoate în evidență împietrirea 
inimilor lor, împietrire ce la forțat pe Moise să scrie această poruncă asupra 
divorțului. Împietrirea inimii este un termen al Vechiului Testament ce indică 
conștiința tare, împietrită dar mai ales închisă, o tendință de a păcătui și de a-l 
neasculta, cu voință deplină, pe Dumnezeu.(...)

Însă, Domnul nostru se împotrivește acestora și ne învață că, căsătoria ar 
trebui să fie monogamică, permanentă și indisolubilă. Isus spusese aceasta prin 
a cita din cartea Genezei, Însă, de la începutul creaţiei, Dumnezeu «i-a făcut 
bărbat şi femeie;  de aceea omul îşi va părăsi tatăl şi mama şi se va uni cu 
soţia lui  şi cei doi vor fi un singur trup», astfel încât nu vor mai fi doi, ci un 
singur trup.  Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă! (Mc 
10, 6-9). 

Învățătura lui Isus asupra indisolubilității și a permanenței căsătoriei pare că 
nu se prea potrivește în societatea noastră de astăzi. Societatea de astăzi, mai 
ales în unele state mai dezvoltate, acceptă divorțul ca un mod obișnuit de viață. 
Există doar două țări care, cred eu, încă nu au această lege a divorțului. Filipine 
și Irlanda. Țări ce sunt considerate a fi catolice. În aceste țări, există un curent, 
un fenomen, conform căruia, marile personalității din aceste societății, actori 
și mulți alți se căsătoresc în afara țării, fiindcă dacă simt că sunt incompatibilii 
vor putea divorța cu ușurință.

Însă, pentru restul, pentru cei care căsătoria este un legământ veșnic dintre 
un soț și o soție, dintre un bărbat și o femei, făcută în fața lui Dumnezeu 
însuși. Cuplurile fac aceasta împreună cu o promisiune pe care o rostesc în 
mod liber, 100% și nu doar jumi-juma, unul altuia. Acest legământ este diferit 
de un contract obișnuit ce asigură proprietățile sau altele. De exemplu, dacă 
dorim să închiriem un apartament, semnăm un contract prin care afirmăm pe 
ce perioadă dorim să îl luăm, să spunem că pe cinci ani. Căsătoria este diferită, 
iar asta fiindcă nu ține de ani pe care este încheiat, ci este un contract cu o 
legătură, legământ, permanent.     
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Ant. la intrare             Cf. Est 4,17
Toate se află în stăpânirea ta, 

Doamne, şi nimeni nu se poate îm-
potrivi voinţei tale. Căci tu ai făcut 
cerul şi pământul şi toate câte sunt 
cuprinse în ele; tu eşti Stăpânul 
universului. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi veş-

nic, în iubirea ta nesfârşită, tu le dă-
ruieşti celor ce te imploră mai mult 
decât merită şi doresc; te rugăm, 
revarsă mila ta asupra noastră: eli-
berează-ne conştiinţa de tot ce o ne-
linişteşte şi dăruieşte-ne ceea ce nu 
îndrăznim să-ţi cerem în rugăciune. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Ei vor fi amândoi un singur 

trup.
Citire din cartea Genezei 

2,18-24
Domnul Dumnezeu a zis: „Nu 

este bine ca omul să fie singur. 
Îi voi face un ajutor pe potriva 
lui”. 19 Domnul Dumnezeu a 
plămădit din pământ toate animalele 
câmpului şi toate păsările cerului 
şi le-a adus la om, ca să vadă cum 
le va numi. Şi orice nume pe care 
avea să-l dea omul fiecărei fiinţe 
vii, acela era numele ei. 20 Omul a 
pus deci nume tuturor animalelor, 
păsărilor cerului şi tuturor fiinţelor 
câmpului. Dar omului nu i s-a 
găsit un ajutor pe potriva lui. 21 Şi 
Domnul Dumnezeu a făcut să cadă 
un somn adânc asupra omului 
şi el a adormit. Şi a luat una din 
coastele sale şi a închis locul ei cu 
carne. 22 Domnul Dumnezeu a făcut 
o femeie din coasta pe care o luase 

din om şi a adus-o la om. 23 Şi omul 
a zis: „Aceasta, în sfârşit, este os din 
oasele mele şi carne din carnea mea. 
Aceasta se va numi femeie, pentru 
că din bărbat a fost luată”. 24 De 
aceea, îi va lăsa bărbatul pe tatăl 
său şi pe mama sa şi se va uni cu 
femeia sa şi vor fi un singur trup.                       

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 127(128),1-2.3.4-5.6 (R.: cf. 5) 
R.: Să ne binecuvânteze Domnul
      în toate zilele vieţii noastre!
1 Fericiţi toţi cei care se tem de   
 Domnul 
şi umblă pe căile sale! 
2 Atunci te vei hrăni din munca   
 mâinilor tale; 
vei fi fericit şi toate îţi vor merge   
 bine. R.
3 Soţia ta va fi ca o viţă roditoare 
înăuntrul casei tale; 
copiii tăi vor fi ca vlăstarele   
 măslinului 
împrejurul mesei tale. R.
4 Iată, aşa va fi binecuvântat omul   
 care se teme de Domnul! 
5 Să te binecuvânteze Domnul din   
 Sion, 
ca să vezi fericirea Ierusalimului 
în toate zilele vieţii tale. R.
6 Şi să vezi pe fiii fiilor tăi! 
Pace peste Israel! R.

Lectura a II-a
Şi cel care sfinţeşte şi cei sfinţiţi, 

toţi au aceeaşi origine.
Citire din Scrisoarea către 

Evrei                                         2,9-11



Fraţilor, vedem că cel care a fost 
„cu puţin mai mic decât îngerii”, 
Isus, pentru că a suferit moartea, 
este „încununat cu măreţie şi 
cinste”, întrucât, prin harul lui 
Dumnezeu, el a suferit moartea 
pentru fiecare om. 10 Într-adevăr, 
se cuvenea ca acela pentru care 
sunt toate şi prin care există toate, 
care voia să ducă mulţi fii la glorie, 
să-l desăvârşească prin suferinţă pe 
iniţiatorul mântuirii lor. 11 De fapt, 
şi cel care sfinţeşte, şi cei sfinţiţi, 
toţi au aceeaşi origine. De aceea nu 
se ruşinează să-i numească fraţi.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
1In 4,12b

(Aleluia) Dacă ne iubim unii pe 
alţii, Dumnezeu rămâne în noi şi 
iubirea lui în noi este desăvârşită. 
(Aleluia)

Evanghelia                                                         
Ceea ce Dumnezeu a unit, omul 

să nu despartă.
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu           10,2-16
În acel timp, s-au apropiat 

de Isus fariseii şi, ca să-l pună 
la încercare, îl întrebau dacă îi 
este permis unui bărbat să-şi lase 
femeia. 3 Isus, răspunzând, le-a zis: 
„Ce v-a poruncit Moise?” 4 I-au 
spus: „Moise a permis să scrie un 
act de despărţire şi s-o lase”. 5 Isus 
le-a spus: „Din cauza împietririi 
inimii voastre v-a scris porunca 
aceasta. 6 Însă, de la începutul 
creaţiei, Dumnezeu «i-a făcut bărbat 
şi femeie; 7 de aceea omul îşi va 
părăsi tatăl şi mama şi se va uni cu 

soţia lui 8 şi cei doi vor fi un singur 
trup», astfel încât nu vor mai fi doi, 
ci un singur trup. 9 Prin urmare, ceea 
ce Dumnezeu a unit, omul să nu 
despartă!” 10 Acasă, discipolii l-au 
întrebat din nou despre aceasta. 11 El 
le-a spus: „Oricine îşi lasă femeia 
şi se căsătoreşte cu alta comite 
adulter cu ea. 12 Şi dacă ea, lăsându-
şi bărbatul, se căsătoreşte cu un 
altul, comite adulter”. 13 Îi aduceau 
copii ca să-I atingă, dar discipolii 
îi certau. 14 Văzând aceasta, Isus 
a fost cuprins de indignare şi 
le-a spus: „Lăsaţi copiii să vină 
la mine, nu le interziceţi, căci a 
unora ca aceştia este împărăţia lui 
Dumnezeu! 15 Adevăr vă spun, cine 
nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu 
ca un copil nu va intra în ea”. 16 Şi, 
luându-i în braţe, îi binecuvânta 
punându-şi mâinile peste ei.                                   

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Suntem invitați acum să venim 

la Dumnezeu Tatăl Nostru pentru 
ai prezenta toate rugăciunile 
noastre, toate grijile noastre 
însă nu oricum ci cu o simplitate 
de copil fiind conștienți că 
Dumnezeu este mereu dispus să 
ne asculte rugăciunile. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru toți cei care 
răspândesc evanghelia bucuriei 
și a iubirii, ca și noi să radiem 
căldura iubirii lui Cristos pe care 
o simțim în inimile noastre. R. 

- Pentru cuplurile căsătorite, ca ei 
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să fie sensibili la nevoile fiecăruia 
și să găsească adevărata fericire 
în viața lor împreună. R.

- Pentru cei bolnavi, ca Domnul să 
îi vindece și să îi aline în durerea 
lor și să le restaureze sănătatea 
pe deplin. R.

- Ne rugăm și pentru toleranță 
pentru ca diviziunile în societatea 
noastră să fie dărâmate și ca toți 
oameni să trăiască iar în armonie. 
R.

- Ne rugăm și pentru propriile 
noastre intenții.... (pauză). R.

- Ne rugăm și pentru cei care au 
murit, ca ei să devină una cu 
Cristos în Împărăția Cerului. R.

Tată din ceruri, umple-ne 
cu iubirea ta pentru ca astfel să 
putem continua călătoria vieții 
noastre cu încrederea că tu 
ești mereu cu noi. Prin Cristos 

Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, primeşte 

jertfa orânduită după porunca ta, iar 
tainele sfinte, pe care le celebrăm 
aducându-ţi slujirea cuvenită, să 
împlinească în noi lucrarea ta de 
răscumpărare şi de sfinţire. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie       Lam 3,25
Bun este Domnul cu cei care 

nădăjduiesc în el, cu sufletul care 
îl caută.

După Împărtășanie
Dumnezeule atotputernic, tu 

ne-ai hrănit cu pâinea vieţii şi ne-
ai desfătat cu potirul bucuriei: dă-
ne, te rugăm, harul, ca, astfel, să 
devenim tot mai asemănători cu 
Fiul tău, pe care îl primim în sfânta 
Împărtăşanie. El, care vieţuieşte şi 
domneşte în vecii vecilor.

RugăciuneRugăciune

Deseori, în viața noastră, punem pe primul loc drepturile si 
datoriile, greșelile si infidelitățile, dar tu, Doamne, ne atenționezi 
că cauza oricărui rău este o inimă împietrită, o inimă care nu 
știe să primească, o inimă care nu vrea să se schimbe, o inimă care 
nu iartă, o inimă care nu simte tandrețe si compasiune. Si noi trebuie să 
recunoaștem multele greșeli, fie personale si în familii, cu o nenumărată 
serie de violențe si calomnii, de acuzări reciproce, de răni care provin 
din orgoliul nostru. Doamne, schimbă inimile noastre. Oferă-ne o inimă 
dispusă la adevărata iubire, capabilă de a face primul pas, capabilă de a 
recunoaște greșelile, o inimă care știe să înceapă ziua cu iubire pentru că 
a pus în tine toată încrederea.                                                  Amin.


