
________________________________________________

                                          
În textul evangheliei de astăzi, am putut auzi o situație asemănătoare cu cea 

a acestui preot. Este vorba despre Bartimeu care nu avea nici o valoare, nici 
o identitate și nici o voce în cadrul poporului. El era unul dintre reziduurile 
societății iudaice a cărui orbire era considerată ca o pedeapsă de la Dumnezeu, 
iar asta din cauza păcatelor pe care le-a comis.

Oameni orbi îi găsim adesea pe străzi și în locuri publice cu mâinile întinse 
după ajutor. Iar noi, fiind atât de obișnuiți cu aceștia, de cele mai multe ori îi 
ignorăm. Iar mult mai mulți sunt destul de reticenți când vine vorba de a le da 
ceva, știind că în spatele lor se află alte persoane care profită de pe urma lor.

Însă, trist e că sunt mulți dintre noi care nu sunt orbi din punct de vedere 
fizic ci spiritual și moral. Noi suntem orbi. Cum putem descrie aceasta?

În primul rând, când devenim creștini fără Cristos. Sanserit era o tânără 
domnișoară păgână ce ardea de dorința de a deveni creștin. Însă îi era frică să 
exprime această dorință preotului din moment ce cunoștea foarte puține despre 
creștinism. Pentru a se putea pregăti pentru acest interviu, a decis să citească 
multe volume de cărți despre sfinți creștini și despre scrierile lor. Zi și noapte 
citea aceste cărți cu mult devotament.

Cu toți susținem că suntem creștini fiindcă suntem botezați însă prin cuvinte 
ba mai mult, prin faptele noastre, demonstrăm contrariul.

În al doilea rând, suntem creștini necreștini mai ales prin faptele noastre. Va 
trebui să ne uităm la noi înșine și să ne întrebăm, noi cum trăim ca și creștini? 
Trăim noi cu adevărat învățăturile creștinismului astfel încât alți să fie inspirați 
să meargă la Cristos și să se aproprie de el?

În al treilea rând, când iubirea noastră devine un păcat. Un penitent a mers 
la scaunul de spovadă pentru a-și mărturisi păcatele în fața preotului.

Părinte, iartă-mă căci am păcătuit. Când ai făcut ultim spovadă, l-a întrebat 
preotul. Acu două luni, părinte.

Care sunt păcatele tale?
Părinte, iubesc foarte mult o femeie. Și pentru a dovedi această iubire am 

muncit din greu pentru ea și pentru copii noștri. De fiecare dată când greșește 
tac și nu îi spun nimic.

Nu văd nici un păcat în această iubire atât de eroică, a răspuns preotul. Ba 
chiar ai putea fi un model de adevărat soț creștin.

Eu nu prea cred, părinte.
De ce? a întrebat preotul. Femeia pe care o iubesc atât de mult, părinte, este 

soția vecinului meu.
Majoritatea oamenilor, a noastră, nu suntem orbi din punct de vedere fizic 

însă din punct de vedere spiritual și moral, suntem. Aceasta este provocarea 
noastră, asemenea lui Bartimeu, după ce a fost vindecat de Isus de orbirea sa, a 
avut loc o schimbare în el. El a fost transformat, ceea ce trebuie să se întâmple 
și cu noi. Amin.

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 30-a de peste an
    24 octombrie 2021

     
_________________________________________________________________________     Ss. Anton M. Claret, ep.; Alois Guanella, pr.



Ant. la intrare        Cf. Ps 104,3-4
Să se bucure inima celor care îl 

caută pe Domnul! Alergaţi laDom-
nul şi veţi fi întăriţi, căutaţi întot-
deauna faţa lui! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi veş-

nic, te rugăm, fă să crească în noi 
credinţa, speranţa şi iubirea şi, ca să 
ne învrednicim a dobândi ceea ce 
ne făgăduieşti, fă-ne să iubim ceea 
ce ne porunceşti. Prin Domnul nos-
tru Isus Cristos.

Lectura I
Pe orbi şi pe şchiopi îi aduni din 

colţurile pământului.
Citire din cartea profetului 

Ieremia                                31,7-9
Aşa vorbeşte Domnul: „Strigaţi 

de bucurie pentru Iacob, chiuiţi 
de veselie pentru conducătorul 
neamurilor! Faceţi să se audă 
«Aleluia!» şi spuneţi: «Doamne, 
mântuieşte-l pe poporul tău şi pe 
restul lui Israel!» 8 Iată, îi aduc 
înapoi din ţara de nord, îi adun 
din colţurile pământului; printre ei 
sunt orbi, şchiopi, femei însărcinate 
şi care nasc: o mare adunare se 
întoarce aici. 9 Ei vin plângând şi 
rugându-se; îi conduc să meargă 
la torente de apă, pe un drum drept 
pe care nu se vor poticni, pentru că 
eu voi fi un tată pentru Israel, iar 
Efraim va fi întâiul meu născut”.                       

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 
3) 
R.: Domnul a făcut pentru noi 
      lucruri minunate.

1 Când Domnul i-a întors pe 
locuitorii Sionului din robie, 
 ni se părea că visăm. 
2ab Atunci, gura ni s-a umplut de   
 strigăte de bucurie 
şi limba, de cântări de veselie. R.
2cd Atunci se spunea printre    
 neamuri: 
„Lucruri mari a făcut Domnul   
 pentru ei”. 
3 Lucruri mari a făcut Domnul   
 pentru noi 
şi suntem plini de bucurie. R.
4 Întoarce, Doamne, captivitatea   
 noastră 
ca pâraiele în Negheb! 
5 Cei ce seamănă cu lacrimi 
vor secera cu bucurie. R.
6 Plecând, mergeau şi plângeau 
aruncând în pământ sămânţa; 
venind, se întorceau cu strigăte de  
 veselie, 
purtându-şi snopii. R.

Lectura a II-a
Tu eşti preot în veci, după 

rânduiala lui Melchisedec.
Citire din Scrisoarea către 

Evrei                                        5,1-6
Fraţilor, orice mare preot este 

luat dintre oameni, pus pentru 
oameni în relaţiile cu Dumnezeu, 
ca să ofere daruri şi jertfe pentru 
păcate. 2 El poate avea compătimire 
pentru cei care sunt în ignoranţă 
şi în rătăcire, întrucât şi el este 
cuprins de slăbiciune 3 şi din cauza 
ei trebuie să ofere jertfe pentru 
păcate atât pentru popor, cât şi 
pentru sine. 4 Nimeni nu-şi ia singur 
această cinste, ci numai cel chemat 



de Dumnezeu, la fel ca Aaron. 5 Tot 
la fel şi Cristos: nu şi-a atribuit de la 
sine gloria de a deveni mare preot, 
ci i-a dat-o acela care i-a spus: 
„Fiul meu eşti tu; eu astăzi te-am 
născut”; 6 după cum se mai spune în 
alt loc: „Tu eşti preot în veci, după 
rânduiala lui Melchisedec”.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
cf. 2Tim 1,10

(Aleluia) Mântuitorul nostru Isus 
Cristos a nimicit moartea şi a făcut 
să strălucească viaţa prin evanghe-
lie. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Rabbuni, să-mi recapăt vederea!
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu           10,46-52
În acel timp, ieşind din Ierihon 

Isus cu discipolii săi şi cu o 
mulţime numeroasă, un cerşetor 
orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, stătea 
lângă drum. 47 Auzind că este Isus 
din Nazaret, a început să strige şi 
să spună: „Fiul lui David, Isuse, 
îndură-te de mine!” 48 Mulţi îl 
certau ca să tacă, însă el striga şi 
mai tare: „Fiul lui David, îndură-
te de mine!” 49 Oprindu-se, Isus a 
spus: „Chemaţi-l!” Şi l-au chemat 
pe orb spunându-i: „Curaj, ridică-
te, te cheamă!” 50 Iar el, aruncându-
şi haina, a sărit în picioare şi a venit 
la Isus. 51 Isus, întrebându-l, i-a zis: 
„Ce vrei să fac pentru tine?” Orbul 
i-a spus: „Rabbuni, să-mi recapăt 
vederea”. 52 Atunci Isus i-a zis: 
„Mergi, credinţa ta te-a mântuit!” 
Îndată şi-a recăpătat vederea şi îl 

urma pe cale.                                 
Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
În rugăciunea noastră de 

astăzi, te rugăm Doamne, să aduci 
speranța în lumea noastră atât de 
frântă după cum ai făcut și cu 
mult timp în urmă, când profetul 
Ieremia îți spusese că tu cu iubire 
și gingășie ai dus poporul tău din 
exil în țara promisă. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserica, ca 
Dumnezeu să binecuvânteze 
eforturile tuturor celor care 
ne slujesc și ca cei care s-au 
îndepărtat să se întoarcă la 
adevărata lor casă. R.

- Ne rugăm pentru harul 
vindecării relațiilor noastre 
distruse mai ales când 
repararea e mult întârziată 
din cauza egoismului nostru 
perpetuu. R.

- Ne amintim și de toți cei 
care suferă de pe mâinile 
altora, refugiați, emigranți, 
ca Dumnezeu să îi ducă la un 
loc de liniște și pace. R.

- Ne rugăm și pentru cuplurile 
căsătorite, mai ales cei a 
căror viață de căsătorie trece 
prin sărăcie sau violențe. R.

- Ne rugăm pentru bolnavi și 
muribunzi parohiei noastre, 
ca Dumnezeu să îi aline și să 
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

îi conducă în casa sa cerească. 
R.

- Ne rugăm și pentru intențiile 
noastre proprii.........R.

Dumnezeule Atotputernic, 
te rugăm să înlături orbirea 
noastră față de prezența ta 
continuă dintre noi și după cum 
Isus, în evanghelia de astăzi l-a 
vindecat pe acel orb tot la fel și 
noi să experimentăm puterea 
harului tău și să ne asculți toate 
aceste rugăciuni ale noastre. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Priveşte cu bunăvoinţă, Doamne, 

la darurile pe care le aducem 
maiestăţii tale, pentru ca ceea ce se 
săvârşeşte prin slujirea noastră să 
fie, înainte de toate, spre mărirea 
ta. Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie            Ef 5,2
Cristos ne-a iubit şi s-a dat pe 

sine însuşi pentru noi, jertfă lui 
Dumnezeu cu bună mireasmă.

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, ca tainele 

tale să-şi împlinească în noi 
menirea sfântă, pentru ca realităţile 
veşnice, pe care le celebrăm acum 
în mod tainic, să se dezvăluie odată 
privirilor noastre. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

RugăciuneRugăciune

Doamne, istoria lui Bartimeu este si istoria noastră. Tu ai 
fost alături de noi în drumul nostru, în momentele dificile 
ale vieții si am simțit prezența ta. Am avut încredere în tine si am 
strigat cu toate forțele mele, te-am chemat si cred că Tu ești cu 
adevărat Mesia, trimisul lui Dumnezeu. Doamne, tu ai ascultat 
vocea mea, m-ai chemat si mi-ai dat încredere. Te-ai apropiat 
si eu am simțit că harul tău copleșește viața mea si ai reînnoit 
credința mea. Ajută-mă, Doamne, să te urmez si să devin mereu 
mai mult un discipol adevărat al tău. Amin.
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