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Cât de mult dăruiești? Cineva a spus la un moment dat că bani și bogățiile, 

bunurile pe care le dăruiești sunt singurele lucruri ce ne vor obține veșnicia. Cu 
alte cuvinte, bani și bogățiile sunt singurele care sunt contabilitate ca investiții 
în ceruri. Restul îl lăsăm în urmă, să fie împărțit, și să devină o sursă de ceartă. 
Așa că data următoare când vă gândiți să oferiți ceva micuț celor aflați în 
nevoie, gândiți-o de două ori. Fiindcă ai putea totodată să oferi prea puține 
pentru tine însuți, pentru veșnicia ta.

Miracolul lui Isus din textul evangheliei de astăzi, a învierii fiului văduvei 
din Nain, conform unui mare predicator, într-una din omiliile sale asupra 
acestui pasaj evanghelic, este adesea comparat cu cel al lui Ilie, care înviase 
fiul unui văduve din Sarepta Sidonului, din prima lectură de la această sfântă 
Liturghie, din 1Rg 17,17-24. Și totuși sunt diferențe destul de mari între cele 
două. În prima, cea a lui Ilie, a fost femeia cea care a dus problema la Ilie. 
Cu alte cuvinte a fost un fel de rugăciune. În cazul lui Isus, învierea fiului 
văduvei din Nain, femeia nu s-a apropiat de Isus și nimeni nu a făcut-o în 
numele ei, ci Isus însuși a fost cel care s-a apropiat de văduvă. Prin urmare, nu 
a fost implicată nici o formă de rugăciune. A doua diferență, învierea făcută de 
Ilie, a fiului văduvei din Sarepta, femeia deja dăduse dovadă de credința ei în 
Dumnezeul lui Ilie când acesta făcuse pâine pentru Ilie din ultima ei făină și din 
uleiul care îi mai rămăsese. În cazul văduvei din Nain, nu există nici o dovadă 
de credință. Și a treia mare diferență, văduva din Sarepta făcuse unele fapte 
bune omului lui Dumnezeu, adică îi dăduse de mâncare și îi oferise adăpost. 
Însă văduva din Nain nu făcuse astfel de fapte bune, cel puțin din câte știm noi. 
Prin urmare, e destul de ușor să vedem de ce Ilie a făcut un astfel de miracol 
văduvei din Sarepta. Însă de ce Isus a săvârșit acest miracol pentru văduva din 
Nain? Singurul răspuns plauzibil este acela că Isus era sincer și adevărat față 
de adevărata sa natură ca Dumnezeu, adică de Dumnezeu milostiv. Natura sa 
de iubire necondiționată, mai ales față de cei aflați în nevoia de milostivirea lui 
Dumnezeu.

Textul evangheliei de astăzi ne vorbește despre compasiune. Dintre cele 
patru evanghelii, sfântul Luca reușește să redea cel mai bine compasiunea 
lui Isus. Iar în acest episod putem vedea cel mai bine cum Isus își manifestă 
compasiunea prin învierea din morți a singurului fiu al unei văduve. În timp 
ce Isus intra în orașul Nain din Galileea, două mulțimi se întâlnesc, se apropie 
din direcții diferite. Una este o mulțime mare de oameni ce îl însoțeau pe 
Isus. Cealaltă mare mulțime ieșea din oraș într-o procesiune funebră.  Puține 
procesiuni, chiar și în ziua de astăzi evocă o asemenea venerație ca cea în care 
se merge încet spre cimitir. Există o frumusețe în gestul lui Isus de a-l da înapoi 
mamei pe singurul ei fiu, după ce l-a înviat din morți. Acest miracol îi provoacă 
pe oameni să spună Dumnezeu a vizitat poporul său! În același timp, el se 
revelează pe sine însuși nouă, că el este Domnul vieții. Că el este cu adevărat 
pro-viață. Viața vine de la el și aparține numai lui....

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 10-a de peste an

    culoare: verde
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Ant. la intrare           Cf. Ps 26,1-2
Domnul este lumina şi mântuirea 

mea: de cine mă voi teme? Domnul 
este apărătorul vieţii mele: de cine 
mă voi înfricoşa? Prigonitorii şi 
duşmanii mei se clatină şi cad. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, izvorul oricărui 

bine, ascultă-ne rugăciunea: in-
spiră-ne să cugetăm la cele drepte 
şi călăuzeşte-ne ca să le împlinim. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Iată, fiul tău trăieşte!

Citire din cartea întâi a Regilor 
17,17-24

În zilele acelea, s-a îmbolnăvit 
fiul femeii, stăpâna casei. Boala 
lui a fost foarte grea până când nu 
a mai rămas în el suflare. 18 Femeia 
i-a zis lui Ilie: „Ce este între mine 
şi tine, om al lui Dumnezeu? Ai 
venit la mine să-mi aminteşti 
nelegiuirea şi să faci să-mi moară 
fiul?” 19 El i-a zis: „Dă-mi-l pe fiul 
tău!” El l-a luat de la sânul ei, l-a 
urcat în camera de sus unde locuia 
el şi l-a culcat pe patul lui. 20 Apoi 
l-a chemat pe Domnul şi a zis: 
„Doamne Dumnezeul meu, oare 
chiar vrei să-i faci rău văduvei care 
mă găzduieşte la ea şi să faci să-i 
moară fiul?” 21 S-a întins de trei ori 
peste copil, l-a chemat pe Domnul 
şi a zis: „Doamne Dumnezeul meu, 
fă, te rog, să se întoarcă sufletul 
acestui copil în el!” 22 Domnul a 
ascultat glasul lui Ilie şi s-a întors 
sufletul copilului în el şi a fost 

viu. 23 Ilie a luat copilul, l-a coborât 
din camera de sus în casă şi l-a dat 
mamei lui. Şi a zis Ilie: „Iată, fiul 
tău este viu!” 24 Femeia i-a zis lui 
Ilie: „Acum ştiu că eşti un om al lui 
Dumnezeu şi cuvântul Domnului în 
gura ta este adevăr!”                    

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 29(30),3-4.5-6.11 şi 12a şi 13b 
(R.: 2a) 
R.: Te preamăresc, Doamne, 
      pentru că m-ai eliberat.

3 Doamne Dumnezeul meu, eu am  
 strigat către tine 
şi tu m-ai vindecat. 
4 Doamne, tu mi-ai scos sufletul   
 din locuinţa morţilor, 
tu mi-ai dat viaţă, ca să nu cobor în  
 groapă. R.

5 Cântaţi Domnului, voi,    
 credincioşii lui, 
lăudaţi memoria sfinţeniei sale! 
6 Căci mânia lui ţine o clipă, 
dar îndurarea lui ţine toată viaţa. 
Seara intră în casă plânsul, iar   
 dimineaţa, bucuria. R.

11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de  
  mine! 
Doamne, fii tu ajutorul meu! 
12a Tu ai schimbat geamătul meu în  
 dans, 
13b Doamne Dumnezeul meu, în   
 veci te voi lăuda! R.



Lc 7,16bc
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat 
printre noi şi Dumnezeu a vizitat 
poporul său. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Tinere, îţi zic, scoală-te!  

     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca             7,11-17
În acel timp, Isus s-a dus într-o 

cetate numită Nain. Mergeau 
împreună cu el discipolii şi o mare 
mulţime. 12 Când s-a apropiat de 
poarta cetăţii, iată că era dus la 
mormânt un mort, singurul fiu al 
mamei sale, şi aceasta era văduvă; 
şi multă lume din cetate era cu 
ea. 13 Când a văzut-o, Domnului i 
s-a făcut milă de ea şi i-a zis: „Nu 
plânge!” 14 Apropiindu-se, a atins 
sicriul, iar cei care-l duceau s-au 
oprit. Şi a spus: „Tinere, îţi zic, 
scoală-te!” 15 Mortul s-a ridicat şi a 
început să vorbească, iar el l-a dat 
mamei sale. 16 Pe toţi i-a cuprins 
teama şi-l glorificau pe Dumnezeu, 
zicând: „Un mare profet s-a ridicat 
printre noi” şi „Dumnezeu a vizitat 
poporul său”. 17 Vestea aceasta 
despre el s-a răspândit în toată 
Iudeea şi în toată împrejurimea.              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, fără ca 

măcar să fie întrebat Isus a venit 
în ajutorul văduvei din Nain 
care tocmai își pierduse fiul. În 
evanghelie am auzit cum lui Isus 

Lectura a II-a
Dumnezeu mi l-a descoperit pe 
Fiul său în mine ca să-l vestesc 

păgânilor.
Citire din Scrisoarea sfântului 

apostol Paul către Galateni 
1,11-19

Fraţilor, vă fac cunoscut că 
evanghelia predicată de mine nu 
este după om: 12 nici n-am primit-o, 
nici n-am învăţat-o de la vreun om, 
ci am primit-o prin revelaţia lui 
Isus Cristos. 13 Aţi auzit, desigur, de 
purtarea mea când eram în iudaism; 
cum persecutam peste măsură 
Biserica lui Dumnezeu şi încercam 
s-o distrug. 14 Şi pentru că eram plin 
de zel pentru tradiţia primită de la 
strămoşi, îi întreceam în iudaism 
pe mulţi de o vârstă cu mine din 
neamul meu. 15 Dar când i-a plăcut 
lui Dumnezeu, cel care m-a pus 
deoparte încă din sânul mamei mele 
şi m-a chemat prin harul său, 16 mi 
l-a revelat pe Fiul său în mine ca să-l 
vestesc neamurilor păgâne imediat, 
fără să mă sfătuiesc cu cineva. 17 Şi 
fără să urc la Ierusalim, la cei care 
erau apostoli înaintea mea, am 
mers în Arabia, apoi m-am întors 
din nou la Damasc. 18 Trei ani după 
aceea, am urcat la Ierusalim să fac 
cunoştinţă cu Chefa şi am rămas la 
el timp de cincisprezece zile. 19 Dar 
nu am văzut pe nimeni altul dintre 
apostoli, în afară de Iacob, fratele 
Domnului.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie   



i s-a făcut milă de ea. Lui Isus îi 
pasă cu adevărat de noi, de aceea 
să ne deschidem și noi inimile și să 
îl rugăm să ne asculte toate aceste 
cereri ale noastre. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca bunul Dumnezeu 
să își reverse binecuvântarea 
sa asupra tuturor celor chemați 
să fie discipoli lui: papa nostru 
Francisc, episcopi, preoți, și toți 
membri comunități noastre. R.

- Ne rugăm ca noi să găsim mereu 
moduri constructive prin care să 
învingem conflictele din familia 
și comunitatea noastră. R.

- Ne rugăm ca cei care nu cunosc 
iubirea lui Dumnezeu în viețile 
lor să găsească pacea prin 
evanghelie. R.

- Ne rugăm ca noi să nu uităm să 
fim recunoscători lui Dumnezeu 
pentru harurile pe care le-a dat 
comunității noastre. R.

- Ne rugăm și pentru toate 
intențiile pe care le păstrăm în 

adâncul inimii noastre. R.

- Ne rugăm și pentru toți 
credincioși noștri răposați, ca și 
ei să se odihnească în pace. R.

Doamne Dumnezeul nostru, 
ajută-ne te rugăm să fim mult 
mai conștienți de sfințenia ta. 
Fă ca viețile noastre să reflecte 
un profund respect față de tine 
și față de cei din jurul nostru 
pentru ca astfel să fim pescari tăi 
de oameni. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, să priveşti 

cu bunăvoinţă la darul slujirii 
noastre: el să fie pentru tine 
jertfă bineplăcută, iar nouă să ne 
sporească iubirea. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie             Ps 17,3
Doamne, tu eşti stânca mea, 

fortăreaţa mea şi eliberatorul meu, 
Dumnezeul meu, ajutorul meu! 

După Împărtășanie
Puterea tămăduitoare a tainelor 

tale, Doamne, să ne elibereze cu 
blândeţe de toate pornirile strâmbe 
şi să ne călăuzească pe calea cea 
dreaptă. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
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