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În textul evangheliei de astăzi, cineva din mulțime i-a adresat lui Isus această 

întrebare, Doamne, sunt puţini cei mântuiţi? Isus nu a oferit un număr al celor 
care vor fi mântuiți. Ba nici măcar nu a răspuns la întrebarea acelui om ci a 
spus doar atât, Străduiţi-vă să intraţi pe poarta cea strâmtă. Cu alte cuvinte, 
el răspunde unei alte întrebări mult mai importante, și anume, Cum mă pot 
mântui? De asemenea, Isus ne oferă tuturor o șansă de a ne folosi de mântuire. 
Însă să nu uităm niciodată că Dumnezeu e cel care se ocupă de judecata finală, 
așa că noi de ce ne tot chinuim să decidem care dintre noi se va mântui? Noi, 
ca discipoli ai lui Isus, nu trebuie să fim judecători asupra a cine va intra pe 
poarta cea strâmtă. Viziunea noastră asupra lui Dumnezeu nu trebuie să fie 
una miopică și parohială. Va trebui să vedem totul cu lentilele largi, prin care 
mântuirea lui Dumnezeu e deschisă tuturor. Mântuirea lui Dumnezeu nu e 
legată ci ajunge la toți cei care nu doar că ne nu e plac dar și la cei pe care îi 
disprețuim.

Însă, cum pot fi mântuit? În primul rând prin a fi un prieten al lui Dumnezeu. 
Există doar două tipuri de oameni în această lume, cei care sunt folosiți de 
Dumnezeu în scopul său, și cei care se folosesc de Dumnezeu pentru propriile 
lor scopuri. Primii îl slujesc pe Dumnezeu iar ceilalți își urmăresc propriile lor 
interese. Prin urmare, noi cei care dorim să devenim prieteni ai lui Dumnezeu, 
va trebui să încercăm să facem exact ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. 
Va trebui să ne bucurăm și de această viață care ne-a fost dată. Va trebui să 
trăim această viață la maxim. Va trebui să dorim să fim capabili să îi ajutăm 
pe ceilalți după cum și alți au fost folosiți de Dumnezeu pentru a ne ajuta pe 
noi. De aceea, va trebui să ținem minte mereu că noi niciodată nu trebuie să 
trăim pentru noi înșine ci va trebui să trăim pentru Dumnezeu dar mai ales să 
răspundem chemării și scopului său.

De asemenea, va trebuie să urmăm și sfatul pe care l-am primit și pe care 
l-am auzit în cea de-a doua lectură de la această sfântă Liturghie, luată din 
scrisoarea către Evrei, aţi uitat sfatul care v-a fost dat ca unor fii: Fiul meu, nu 
dispreţui disciplina Domnului şi nu te descuraja când eşti mustrat de el. Căci 
pe cel pe care îl iubeşte Domnul îl pedepseşte şi îl bate cu nuiaua pe orice fiu 
pe care îl primeşte. Ceea ce înduraţi este spre învăţătura voastră. Dumnezeu 
vă tratează ca pe nişte fii; căci care este fiul pe care tatăl nu-l pedepseşte? (Evr. 
12, 5-7). Ar trebui să fim fericiți dacă avem parte de experiența disciplinei, a 
încercărilor, a flagelului, iar asta fiindcă înseamnă că Dumnezeu ne iubește și 
că suntem prieteni săi.

Amintiți-vă și aceasta că ceea ce alți spun nu poate fi măsurat de ceea ce 
e etic, moral sau drept chiar dacă e legal. Viziunea majorității nu e necesar și 
viziunea lui Dumnezeu.

 Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 21-a de peste an

    21 august 2022
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Ant. la intrare          Cf. Ps 85,1-3
Pleacă-ţi, Doamne, urechea şi 

răspunde-mi! Mântuieşte-l, Dum-
nezeule, pe slujitorul tău, care şi-a 
pus încrederea în tine. Ai milă de 
mine, Doamne, către tine strig toa-
tă ziua. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care uneşti într-o 

singură voinţă cugetele celor ce 
cred în tine, dă-i poporului tău harul 
să iubească ceea ce porunceşti şi să 
dorească ceea ce făgăduieşti, pentru 
ca, în nestatornicia lumii acesteia, 
inimile noastre să fie ancorate aco-
lo unde se află adevăratele bucurii. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Îi vor aduna pe toţi fraţii voştri 

dintre toate neamurile.
Citire din cartea profetului 

Isaia                                  66,18-21
Aşa vorbeşte Domnul: „Eu 

cunosc faptele lor şi gândurile 
lor. Dar vine timpul să adun toate 
neamurile şi limbile: ele vor veni şi 
vor vedea gloria mea. 19 Voi pune 
între ei un semn şi pe cei eliberaţi 
dintre ei îi voi trimite la neamuri: 
la Tarşiş, la Pul, la cei din Lud care 
întind arcul, la Tubal şi la Iavan, 
la insulele îndepărtate care nu au 
auzit de faima mea, nici nu au văzut 
gloria mea. Vor face cunoscută 
gloria mea printre neamuri. 20 Îi 
vor face pe fraţii lor dintre neamuri 
să aducă ofrandă Domnului - pe 
cai, în care şi în trăsuri, pe măgar 
şi pe dromaderi - la muntele meu 
cel sfânt din Ierusalim - oracolul 
Domnului - aşa cum aduc fiii lui 
Israel ofrandă în vase curate în casa 

Domnului. 21 Voi lua şi dintre ei 
preoţi şi leviţi, spune Domnul”.

                  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 116(117),1.2 (R.: Mc 16,15) 
R.: Mergeţi în toată lumea 
şi predicaţi evanghelia la toată   
 făptura! 
      sau: 
     Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate   
 neamurile, 
preamăriţi-l, toate popoarele! R.

2 Căci mare este îndurarea lui   
 asupra noastră 
şi adevărul Domnului rămâne în   
 veci. R.

Lectura a II-a
 Pe cel pe care îl iubeşte, 

Domnul îl pedepseşte!
Citire din Scrisoarea către Evr

ei                                 12,5-7.11-13
Fraţilor, aţi uitat sfatul care v-a 

fost dat ca unor fii: „Fiul meu, nu 
dispreţui disciplina Domnului şi nu 
te descuraja când eşti mustrat de 
el! 6 Căci pe cel pe care îl iubeşte, 
Domnul îl pedepseşte şi îl bate 
cu nuiaua pe orice fiu pe care îl 
primeşte!” 7 Ceea ce înduraţi este 
spre învăţătura voastră. Dumnezeu 
vă tratează ca pe nişte fii; căci 
care este fiul pe care tatăl nu-l 
pedepseşte? 11 Orice pedeapsă nu 
pare să fie pe moment bucurie, ci 
întristare; dar mai târziu aduce, în 
schimb, celor care au fost încercaţi 
de ea, rodul dătător de pace al 
dreptăţii. 12 De aceea, îndreptaţi 



însă veţi fi alungaţi afară. 29 Şi vor 
veni de la răsărit şi de la apus, de 
la miazănoapte şi de la miazăzi şi 
vor fi aşezaţi la masă în împărăţia 
lui Dumnezeu. 30 Şi, iată, unii dintre 
cei din urmă vor fi primii, iar unii 
dintre primii vor fi ultimii!”              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Dumnezeu, în marea sa 

milostivire, oferă mântuirea 
tuturor oamenilor și ne cheamă 
să intrăm pe poarta cea strâmtă. 
Să ne rugăm ca și noi să facem 
parte din acel grup care va sta la 
masa sa în Împărăția Cerurilor. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru comunitatea 
Bisericii, ca împreună cu papa 
Francisc, și episcopul Iosif, 
să putem crește în iubire față 
de Dumnezeu și unul față  de 
celălalt. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care sunt 
săraci sau întâmpină dificultăți 
în viețile lor. Ca Dumnezeu să îi 
susțină și aline prin generozitatea 
celor din jur. R.

- Ne rugăm pentru tineri noștri, ca 
ei să nu fie distrași de atracțiile 
lumii ci să fie fideli evangheliei 
și să aibă parte de experiența 
iubirii lui Dumnezeu în viețile 
lor. R.

- Ne rugăm pentru copii noștri, 
ca ei să crească în iubirea față 

mâinile moleşite şi genunchii fără 
vlagă 13 şi faceţi drumuri drepte 
pentru picioarele voastre, pentru 
ca cel şchiop să nu se abată, ci mai 
degrabă să se vindece!

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie     In 14,6
(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul 
şi viaţa, spune Domnul. Nimeni nu 
vine la Tatăl decât prin mine. (Ale-
luia)

Evanghelia                                                         
Şi vor veni de la răsărit şi de 

la apus şi vor fi aşezaţi la masă în 
împărăţia lui Dumnezeu.

     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca           13,22-30
În acel timp, călătorind către 

Ierusalim, Isus trecea prin cetăţi şi 
sate învăţând. 23 Dar cineva i-a spus: 
„Doamne, sunt puţini cei mântuiţi?” 
El le-a spus: 24 „Străduiţi-vă să 
intraţi pe poarta cea strâmtă, căci 
vă spun, mulţi vor căuta să intre şi 
nu vor putea! 25 După ce stăpânul 
casei se va scula şi va închide 
poarta, stând afară, veţi începe să 
bateţi la poartă, spunând: «Stăpâne, 
deschide-ne!», dar el, răspunzând, 
vă va spune: «Nu ştiu de unde 
sunteţi». 26 Atunci veţi începe să 
spuneţi: «Noi am mâncat şi am băut 
împreună cu tine, iar tu ai învăţat 
prin pieţele noastre». 27 Însă el va 
spune: «Nu ştiu de unde sunteţi; 
plecaţi de la mine voi toţi care 
săvârşiţi fărădelegea!» 28 Acolo 
va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor 
când îi veţi vedea pe Abraham, pe 
Isaac, pe Iacob şi pe toţi profeţii 
în împărăţia lui Dumnezeu; voi 



de Dumnezeu  atât în familiile 
lor cât și în comunitatea lor 
parohială. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care 
sunt bolnavi, mai ales cei 
suferinzi și închiși în casele lor, 
ca Dumnezeu să le aducă alinare 
și vindecare. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați 
noștri, ca bunul Dumnezeu să le 
ofere un loc la masa sa cerească 
alături de sfinți din cer. R.

Dumnezeule atotputernic 
și veșnic, aducem toate aceste 
rugăciuni în fața ta încrezători 
că tu mereu ești atent la nevoile 
noastre și ni le împlinești. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Prin jertfa pe care Cristos a 

adus-o o dată pentru totdeauna, 
tu ai făcut din noi, Doamne, fiii 
tăi, dobândindu-ţi un popor sfânt; 
binevoieşte a revărsa asupra 
Bisericii tale darul unităţii şi al 
păcii. Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie          In 6,54
Cine mănâncă trupul meu şi 

bea sângele meu are viaţa veşnică, 
şi eu îl voi învia în ziua de apoi, 
spune Domnul. 

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, ca 

îndurarea ta să lucreze în noi şi să 
ne vindece pe deplin; transformă-
ne şi înflăcărează-ne cu iubirea 
ta, ca să putem să-ţi fim plăcuţi în 
toate. Prin Cristos, Domnul nostru.

Diferenta dintre câstigători si pierzătoriDiferenta dintre câstigători si pierzători

      Câștigătorul mereu face parte din răspuns, pierzătorul mereu face 
               parte din problemă.
         Câștigătorul mereu are un program, pierzătorul are mereu o scuză.
            Câștigătorul spune lasă-mă să o fac eu pentru tine, pierzătorul spune Nu e 
           problema mea.
             Câștigătorul vede un răspuns la orice problemă, pierzătorul are o problemă la 
          fiecare răspuns.
          Câștigătorul spune Ar putea fi dificil însă e posibil, pierzătorul spune, Ar putea fi 
      posibil însă e prea dificil.
Când un câștigător face o greșeală spunem, Am greșit, când un pierzător face o greșeală 

spune, Nu a fost vina mea.
Un câștigător își ia un angajament, un pierzător face doar promisiuni.
Câștigători au vise, pierzători au scheme.
Câștigători spun Trebuie să fac ceva, pierzători spun, Trebuie făcut ceva.
Câștigători fac parte din echipă, pierzători sunt departe de echipă.
Câștigători văd câștigul, pierzători văd durerea.
Câștigători văd posibilitățile, pierzători văd problemele.
Câștigători cred în câștig pentru toți, pierzători cred că, ca ei să câștige cineva trebuie 

să piardă.
Câștigători văd potențialul, pierzători văd trecutul.
Câștigători sunt asemenea termostatului, pierzători sunt asemenea termometrelor.
Câștigători aleg ce să spună, pierzători spun ceea ce aleg.
Câștigători fac să se întâmple, pierzători lasă să se întâmple....
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