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În textul evangheliei de astăzi, am văzut cum Isus a venit la un popor și la 

niște oameni, pregătiți de Dumnezeu, prin lucrările sale și prin profeți, pentru a 
putea fi capabili să primească plinătatea revelației sale. Isus este primit, inițial 
cu entuziasm, ba chiar cu mândrie. Toţi dădeau mărturie în favoarea lui. Ei 
îl considerau ca unul de-al lor, fiind fiul unuia pe care ei îl cunoșteau foarte 
bine. Nu este acesta fiul lui Iosif? Așa că i-au spus lui Isus, Ceea ce am auzit că 
s-a întâmplat în Cafarnaum, fă şi aici, în patria ta! Poate că ei ar mai fi adăugat 
și Suntem siguri că nu ne vei dezamăgi. Noi suntem consăteni tăi. Ai făcut 
toate acestea tuturor acelor oameni pe care nu îi cunoști și de care nu aparții. 
Înseamnă că vei face și mai multe pentru noi. Însă Isus nu a răspuns cereri 
lor. Cu toate că cuvintele lui și faptele lui i-au impresionat ei tot l-au respins. 
De fapt, prima misiune a lui Isus era aceea de a fi respins de către consăteni 
lui, ca aceștia să respingă vestea cea bună a împărăției lui Dumnezeu. Însă 
în momentul în care Isus a început să le vorbească despre ce s-a întâmplat 
în timpul lui Ilie și a lui Elizeu, ei s-au enervat.  Iar asta fiindcă nu doreau să 
vorbească despre trecut. Isus doar le reamintea trecutul, însă ei nu reușeau să îl 
accepte așa că l-au respins pe Isus.

Nu cumva e vorba despre acel îndemn pe care l-am repetat și cu alte 
ocazii? De a nu judeca o carte după copertă? Nu cumva din cauza faptului 
că familiaritatea aduce cu sine și mulțumirea? Sau din cauza lipsei de puritate 
din inimile lor, de a percepe lucrarea lui Dumnezeu? Mai bine zis toate la un 
loc.

Un preot a spus la un moment, într-o predică de-a sa că a făcut o călătorie 
în‚ Țara Sfântă, în special la Ierusalim prin 1985. Printre locurile pe care le-a 
vizitat a fost și mormântul regelui David, un loc venerat foarte mult de toți 
evrei.

Ghidul pe care l-au avut le-a arătat cu blândețe împrejurimea mormântului 
lui David și le-a explicat marea semnificație a pământului sfânt.

Când turul era pe punctul de a se termina, preotul a întreabat-o. Dar despre 
Isus Cristos? Ce părere ai despre el?

Doamna respectivă s-a uitat la el mai dur, cu o față nervoasă și i-a spus Isus 
Cristos a fost un impostor, un om obișnuit, nu înseamnă nimic pentru noi.

Simțind că a atins un punct sensibil, i-a mulțumit doamnei cu politețe după 
care a ieșit afară din acel mormânt evreiesc. Chiar și până în ziua de astăzi, 
poporul evreu încă îl așteaptă pe Mesia.

În repetate rânduri, și în multe ocazii, și noi ne facem vinovați de același 
lucru. Există o tendință în noi de a discrimina oameni, în funcție de aparențele 
lor, de trecutul lor dar mai ales de statutul lor în viață. Acest lucru ne orbește 
din a oferi respect și o grijă iubitoare față de ceea ce reprezintă ei. Eșuam 
în a înțelege adevărul despre demnitatea lor, ceea ce e adevărat și în ceea ce 
privește viețile noastre, e că sunt copii ai lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt urâți 
sau proști, ei tot sunt copii ai lui Dumnezeu.              Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare                Ps 105,47
Mântuieşte-ne, Doamne, Dum-

nezeul nostru, şi adună-ne dintre 
neamurile păgâne, ca să preamă-
rim numele tău cel sfânt şi să ne 
mândrim lăudându-te pe tine! 

Rugăciunea zilei
Doamne Dumnezeul nostru, dă-

ne, te rugăm, harul, să te adorăm cu 
suflet neîmpărţit şi să-i iubim pe toţi 
oamenii cu iubirea ta. Prin Domnul 
nostru Isus Cristos.

Lectura I
Vreau să fac din tine un profet 

pentru popoare.
Citire din cartea profetului 

Ieremia                         1,4-5.17-19
În zilele acelea, cuvântul 

Domnului a fost către mine, zicând: 
„Mai înainte de a te fi format în 
sânul mamei, eu te cunoşteam. Mai 
înainte de a fi ieşit din pântece, te-
am consacrat şi te-am pus profet 
pentru popoare. 17 Dar tu, încinge-
ţi coapsele, ridică-te şi spune-le tot 
ce-ţi voi porunci! Nu te înspăimânta 
dinaintea lor ca să nu te fac eu să 
te înspăimânţi dinaintea lor! 18 Iată, 
eu te pun astăzi ca o cetate întărită, 
ca un stâlp de fier şi ca nişte ziduri 
de bronz împotriva întregii ţări, 
împotriva regilor lui Iuda şi a 
căpeteniilor lui, împotriva preoţilor 
lui şi împotriva poporului ţării. 19 Ei 
vor lupta împotriva ta, dar nu vor 
putea să te învingă, căci eu sunt cu 
tine - oracolul Domnului - ca să te 
scap”.                     

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 70(71),1-2.3-4a.5-6ab.15 şi 17 

(R.: 15a) 
R.: Gura mea va vesti în toate 
zilele 
      dreptatea şi mântuirea ta.
1 În tine, Doamne, mi-am căutat   
 refugiul, 
să nu fiu nicicând făcut de ruşine! 
2 În dreptatea ta, eliberează-mă şi   
 apără-mă, 
pleacă-ţi urechea spre mine şi   
 mântuieşte-mă! R.
3 Fii pentru mine stâncă şi cetate de  
 refugiu, 
spre care mi-ai poruncit să merg   
 mereu ca să mă mântuieşti, 
pentru că numai tu eşti stânca mea  
 şi cetatea mea de apărare. 
4a Scoate-mă, Dumnezeule, din   
 mâna celui fărădelege! R.
5 Pentru că tu, Doamne, eşti   
 speranţa mea, 
Doamne, în tine mi-am pus   
 încrederea din copilărie. 
6ab În tine mi-am găsit sprijin din   
 sânul mamei mele, 
încă din sânul mamei mele, tu ai   
 fost ocrotitorul meu. R.
15 Gura mea va vesti în toate zilele  
 dreptatea şi mântuirea ta, 
chiar dacă numărul lor nu-l cunosc. 
17 Dumnezeule, m-ai învăţat din   
 tinereţe, 
iar eu fac cunoscute şi acum   
 minunile tale. R.

Lectura a II-a
Acum rămân acestea trei: 

credinţa, speranţa şi iubirea. 
Dar cea mai mare dintre toate 

acestea este iubirea.



Evanghelia                                                         
Astăzi s-a împlinit Scriptura 

aceasta.
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca             4,21-30
În acel timp, Isus a început să 

le vorbească celor din sinagogă: 
„Astăzi s-a împlinit Scriptura 
aceasta pe care aţi ascultat-o cu 
urechile voastre!” 22 Toţi dădeau 
mărturie în favoarea lui şi se mirau 
de cuvintele de har care ieşeau din 
gura lui şi spuneau: „Nu este acesta 
fiul lui Iosif?” 23 Dar el le-a spus: 
„Fără îndoială îmi veţi zice parabola 
aceasta: «Doctore, vindecă-te pe 
tine însuţi! Ceea ce am auzit că s-a 
întâmplat în Cafarnaum, fă şi aici, 
în patria ta!» 24 Adevăr vă spun că 
niciun profet nu este acceptat în 
patria sa; 25 şi adevărat vă spun că 
multe văduve erau în Israel în zilele 
lui Ilie, când cerul a fost închis timp 
de trei ani şi şase luni, încât s-a făcut 
mare foamete în toată ţara, 26 dar 
Ilie nu a fost trimis la niciuna dintre 
ele, ci doar la o femeie văduvă 
din Sarepta Sidonului. 27 Şi mulţi 
leproşi erau în Israel pe timpul 
profetului Elizeu, dar nimeni 
dintre ei n-a fost curăţat decât 
doar Naaman Sirianul”. 28 Auzind 
acestea, toţi cei din sinagogă s-au 
umplut de mânie. 29 Ridicându-se, 
l-au scos din cetate şi l-au dus pe 
buza prăpastiei de pe colina pe care 
era construită cetatea lor ca să-l 
arunce de acolo. 30 Însă el, trecând 
prin mijlocul lor, a plecat.              

Cuvântul Domnului

Citire din Scrisoarea întâi 
a sfântului apostol Paul către 
Corinteni                           13,4-13

Fraţilor, iubirea este îndelung 
răbdătoare, iubirea este binevoitoare, 
nu este invidioasă, iubirea nu se 
laudă, nu se umflă. 5 Ea nu se poartă 
necuviincios, nu caută ale sale, 
nu se mânie, nu ţine cont de răul 
primit. 6 Nu se bucură de nedreptate, 
ci se bucură de adevăr. 7 Toate le 
suportă, toate le crede, toate le 
speră, toate le îndură. 8 Iubirea 
nu încetează niciodată. Profeţiile 
vor dispărea, limbile vor înceta. 
Ştiinţa se va sfârşi. 9 Căci noi 
cunoaştem în parte şi profeţim în 
parte, 10 însă când va veni ceea ce 
este desăvârşit, ceea ce este în parte 
va dispărea. 11 Când eram copil, 
vorbeam ca un copil, gândeam 
ca un copil, judecam ca un copil. 
Când am devenit bărbat, m-am 
lăsat de cele copilăreşti. 12 Căci 
acum vedem ca în oglindă, neclar, 
dar atunci vom vedea faţă în faţă. 
Acum cunosc în parte, dar atunci 
voi cunoaşte pe deplin, aşa cum am 
fost şi eu cunoscut pe deplin. 13 Iar 
acum rămân acestea trei: credinţa, 
speranţa şi iubirea. Dar cea mai 
mare dintre toate acestea este 
iubirea.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie
Lc 4,18abc

(Aleluia) “Duhul Domnului este 
asupra mea: pentru aceasta m-a 
uns, să duc săracilor vestea cea 
bună;  m-a trimis să proclam celor 
captivi eliberarea”, spune Domnul.
(Aleluia)



Rugăciunea Credincioșilor
Isus a avut parte de respingere 

din partea propriului său popor. 
Ne rugăm ca noi să nu ne 
împietrim niciodată inimile și 
dorințele sau să îi luăm în râs pe 
cei care nu sunt de acord cu noi. 
Să ne întoarcem acum la Domnul 
prezentându-i toate nevoile 
noastre și ale celor din lume 
spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru sfântul nostru 
părinte papa Francisc și pentru 
episcopul nostru Iosif, ca ei să 
aibă mereu curajul de a predica 
valorile chiar și atunci când vor 
fi respinși sau ne-populari. R.

- Ne rugăm ca noi să fim 
recunoscători pentru darul iubirii 
lui Dumnezeu, iar prin răbdarea, 
bunătatea și grija noastră față de 
ceilalți, să trăim acest dar în tot 
ceea ce facem. R.

- Ne rugăm ca noi să învățăm să 
citim semnele timpului și să 
înțelegem ceea ce Dumnezeu 
dorește de la Biserică și de la 
lume. R.

- Ne rugăm pentru copii din lume, 
ca ei să fie prețuiți și iubiți de 
familiile lor și de societățile în 
care trăiesc. R.

- Ne rugăm pentru harul de a 
avea mai mult respect pentru tot 
ceea ce Dumnezeu ne-a oferit și 
pentru toată creația sa. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care 
au murit, ca ei să vadă în ceruri 
strălucirea feței lui Dumnezeu. 
R.

Dumnezeule Tatăl nostru, tu 
ne chemi la slujirea în lume și 
în Biserică. Învață-ne primatul 
iubirii în tot ceea ce prețuim și 
în tot ceea ce facem. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin

Asupra Darurilor
Doamne, noi aducem pe altarul 

tău darurile slujirii noastre: 
primeşte-le, te rugăm, cu bunătate 
şi transformă-le în sacramentul 
răscumpărării noastre. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Cf. Ps 30,17-18

Fă să strălucească faţa ta peste 
slujitorul tău şi mântuieşte-mă în 
îndurarea ta; Doamne, să nu fiu 
făcut de ruşine, căci amstrigat 
spre tine!

După Împărtășanie
Întăriţi cu sacramentul 

răscumpărării noastre, te rugăm, 
Doamne, ca acest izvor de mântuire 
veşnică să sporească necontenit 
în noi credinţa adevărată. Prin 
Cristos, Domnul nostru.
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