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Unul din credincioși din parohia la care era Sfântul Augustin, i-a adresat 

la un moment dat sfântului această întrebare, Părinte, care sunt cele mai 
importante lucruri în religie?

Cel mai important lucru în religie? Aș spune că întâi e umilința, al doilea e 
umilința iar al treilea e tot umilința, a răspuns sfântul Augustin.

În textul evangheliei de astăzi, am văzut cum Isus ne învață o învățătură 
parabolică, adică folosindu-se de o parabolă, asupra celor care aleg locurile 
dintâi la mese când sunt invitați la un banchet de nuntă. Ei nu trebuie să se 
poarte ca și cum ei sunt cele mai importante persoane din acea sală de nuntă, 
mai ales că riscă să își piardă scaunul ales în fața altor persoane mult mai 
distincte. A ți se cere să părăsești locul e un lucru destul de rușinos, și sincer să 
fiu am avut și eu însumi parte de această experiență.

Însă aș dori să vă împărtășesc experiența unul al preot. De ce? Fiindcă sunt 
de părere că exemplifică mult mai bine virtutea umilinței, plus că are și un final 
fericit. Acesta spunea că, într-o zi a fost invitat la o sărbătoare din parohie. 
Când a ajuns el, era aproape ora prânzului, așa că s-a dus și s-a așezat la masa 
rezervată preoților. După câteva minute, un credincios a venit la el și l-a rugat 
să lase locul liber fiindcă acea masă e rezervată pentru preoți. Acel credincios 
nu știa că el era de fapt preot, mai ales că era și îmbrăcat un șlapi, pantaloni 
scurți și un tricou. Așa că preotul, cu umilință s-a ridicat și s-a dus la o altă 
masă, însă după câteva minute un al credincios l-a recunoscut și i-a zis să se 
ducă la masa rezervată preoților. Când celălalt credincios și-a dat seama că el 
era de fapt preot, imediat și-a cerut scuze, iar preotul l-a iertat.

Isus a relatat această poveste parabolică, prin parabolă pentru a le pune 
la încercare mândria dar mai ales pentru a-i învăța o lecție asupra umilinței. 
După cum spunea și Ben Sirah în prima lectură de la această sfântă 
Liturghie, împlinește-ți cu blândețe lucrările tale și vei fi iubit de omul plăcut 
Domnului!  Cu cât ești mai mare, cu atât mai mult să te umilești și vei afla har 
înaintea Domnului! (v. 17-18).

Am dat zilele acestea despre o altă poveste despre o anumită persoană care a 
dorit să meargă în orașul Soarelui. Însă avea de trecut printr-o câmpie imensă și 
peste un munte înalt. Trebuia să își părăsească locul seara pentru ca să poată să 
ajungă în acel oraș în dimineața următoarei zile. Așa că și-a început călătoria. 
La o oră după plecare a auzit o voce, Oprește-te. Du-te jos și ia niște pietre și 
puneți-le în buzunar. Mâine, când va răsări soarele, vei fi trist dar și fericit.

Au trecut două ore de la plecare….trei ore….însă el auzea aceiași voce care 
îi spunea același lucru până când a ajuns la o potecă extrem de periculoasă și 
de greu de trecut. Pietrele din buzunar îl încurcau mai mult și îi mai și provocau 
răni așa că le-a aruncat pe toate în prăpastie până când a rămas cu una singură 
în buzunar. Această piatră s-a dovedit de fapt a fi un diamant. Era atât vesel 
cât și trist. Trist fiindcă aruncase toate celelalte pietre, fericit fiindcă îi mai 
rămăsese o singură piatră și aceea s-a dovedit a fi un diamant.

 Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 22-a de peste an
    28 august 2022
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Ant. la intrare           Cf. Ps 85,3.5
Ai milă de mine, Doamne, către 

tine strig toată ziua, căci tu, Doam-
ne, eşti bun şi îndurător, plin de 
dragoste faţă de cei care te cheamă. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule al puterilor, de la 

care vine tot darul desăvârşit, sădeş-
te în inimile noastre iubirea faţă de 
numele tău; uneşte-ne tot mai strâns 
cu tine, spre a hrăni în noi ceea ce 
este bun, şi veghează cu grijă, ca 
să păstrezi ce ai sădit în noi. Prin 
Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Umileşte-te şi vei afla har 

înaintea Domnului!
Citire din cartea lui Ben Sirah                                           

3,17-18.20.28-29
Fiule, împlineşte-ţi cu blândeţe 

lucrările tale şi vei fi iubit de omul 
plăcut Domnului! 18 Cu cât eşti 
mai mare, cu atât mai mult să te 
umileşti şi vei afla har înaintea 
Domnului! 20 Căci mare este puterea 
Domnului şi el este glorificat de 
către cei umili. 28 Nu este leac 
pentru pericolul trufiei, căci planta 
nelegiuirii s-a înrădăcinat în 
ea. 29 Inima celui priceput consideră 
parabola şi urechea celui ascultător 
este dorinţa celui înţelept. O inimă 
înţeleaptă şi prevăzătoare va evita 
păcate şi va avea succes dacă va 
lucra cu dreptate.

                  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 67(68),4-5ac.6-7ab.10-11 (R.: 
cf. 11b) 
R.: În bunătatea ta, Doamne, 
      ai pregătit ţara pentru cel   

 sărac!

4 Cei drepţi se bucură 
şi tresaltă de bucurie în faţa lui   
 Dumnezeu, 
exultă în tresăltări de bucurie. 
5ac Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi  
 psalmi numelui său, 
tresăltaţi de bucurie înaintea lui! R.

6 Dumnezeu este tatăl orfanilor,   
 apărătorul văduvelor, 
el, care locuieşte în lăcaşul său cel  
 sfânt. 
7ab Dumnezeu le dă o casă celor   
 părăsiţi, 
el îi face pe prizonieri să iasă pe   
 poarta libertăţii. R.

10 Ai dat o ploaie binefăcătoare,   
 Dumnezeule, 
moştenirea ta, sleită de puteri, ai   
 înviorat-o. 
11 Dumnezeule, vieţuitoarele tale   
 au locuit în ţara 
pe care ai pregătit-o în iubirea ta   
 pentru cel sărac. R.

Lectura a II-a
 Voi v-aţi apropiat de muntele 

Sion, de cetatea Dumnezeului cel 
viu.

Citire din Scrisoarea către 
Evrei                     12,18-19.21-24a

Fraţilor, voi nu v-aţi apropiat de 
ceea ce poate fi atins, nici de un 
foc ce arde, nici de întuneric, nici 
de beznă, nici de furtună, 19 nici 
de sunetul trâmbiţei, nici de 
răsunetul cuvintelor la auzul cărora 
ascultătorii au cerut să nu li se 
mai rostească niciun cuvânt, 21 iar 
priveliştea era atât de înfricoşătoare, 



sus!»; şi acolo vei avea glorie în 
faţa tuturor celor care sunt la masă 
cu tine! 11 Căci oricine se înalţă 
pe sine va fi umilit, iar cel care se 
umileşte va fi înălţat”. 12 Iar celui 
care l-a invitat i-a spus: „Când dai 
un prânz sau un ospăţ, nu-i invita 
pe prieteni, nici pe fraţi, nici rudele, 
nici vecinii bogaţi, ca nu cumva să 
te invite şi ei la rândul lor şi asta să-
ţi fie răsplata! 13 Dimpotrivă, când 
dai o masă, invită-i pe cei săraci, 
infirmi, şchiopi, orbi 14 şi vei fi 
fericit, pentru că ei nu au cu ce să 
te răsplătească, dar vei fi răsplătit la 
învierea celor drepţi!”              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, Isus ne-a 

invitat astăzi să construim 
Biserica, lumea și viețile noastre 
cu iubirea sa în spiritul umilinței, 
și ca mândria să nu aibă nici un 
rol de jucat în viețile noastre. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, ca ea 
să fie un loc de primire, în care 
toți oameni să se respecte și să 
fie tratați cu aceiași demnitate. 
R.

- Ne rugăm ca noi să fim mult mai 
generoși față de cei săraci sau 
aflați în orice formă de nevoie de 
ajutor. R.

- Ne rugăm ca guvernul nostru să 
fie mult mai conștient și dispus 
să îi ajute pe cei mai vulnerabili 

încât Moise a spus: „Sunt îngrozit 
şi mă cutremur”. 22 Dar voi v-aţi 
apropiat de muntele Sion, de cetatea 
Dumnezeului cel viu, de Ierusalimul 
ceresc, de zecile de mii de îngeri 
în sărbătoare, 23 de comunitatea 
întâilor-născuţi înscrişi în ceruri, 
de Dumnezeu, judecătorul tuturor, 
de sufletele celor drepţi duşi la 
desăvârşire, 24a de Isus, mijlocitorul 
noii alianţe.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
Mt 11,29ab

(Aleluia) Luaţi asupra voastră jug-
ul meu, spune Domnul, şi învăţaţi 
de la mine că sunt blând şi smerit cu 
inima! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Oricine se înalţă pe sine va fi 

umilit,  iar cel care se umileşte va 
fi înălţa.

     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca         14,1.7-14
Într-o sâmbătă, Isus a venit în 

casa unuia dintre conducătorii 
fariseilor, ca să ia masa, iar ei îl 
urmăreau. 7 Văzând cum îşi alegeau 
locurile dintâi, le-a spus celor 
invitaţi această parabolă: 8 „Când 
eşti invitat de cineva la nuntă, nu 
ocupa primul loc, pentru că ar putea 
fi chemat cineva mai de seamă decât 
tine 9 şi, venind cel care te-a chemat 
şi pe tine şi pe el, îţi va spune: «Dă 
locul acestuia!» Atunci vei sta cu 
ruşine pe ultimul loc. 10 Dimpotrivă, 
când eşti chemat, mergi şi aşază-
te pe ultimul loc, pentru ca atunci 
când va veni cel care te-a chemat 
să-ţi spună: «Prietene, urcă mai 



din societatea noastră. R.

- Ne rugăm ca noi să îi încurajăm 
și susținem pe cei care au simțit 
chemarea la preoție sau la viața 
consacrată. R.

- Ne rugăm pentru noi înșine, ca 
noi să fim mai umili în inimi și 
ca să facem tot ce putem pentru 
eliminarea discriminărilor de 
orice fel. R.

- Ne rugăm și pentru cei bolnavi 
sau bătrâni ca în momentele lor 
de durere sau singurătate să aibă 
parte de experiența prezenței lui 
Dumnezeu din mijlocul lor. R.

Milostive Dumnezeule, ascultă 
te rugăm rugăciunile poporului 
tău pe care le face cu inimi umile 
și pline de iubire față de tine și 
oferă tot ceea ce ei ți-au cerut în 
credință. Prin Cristos Domnul 

nostru. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, ca jertfa 

sfântă pe care ţi-o aducem să ne 
dăruiască pururi binecuvântarea 
ta aducătoare de mântuire, pentru 
ca ceea ce săvârşeşti acum sub 
semnele sacramentale, prin puterea 
ta, să ajungă la desăvârşire. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie        Ps 30,20
Cât de mare este bunătatea ta, 

Doamne, pe care ai pregătit-o 
pentru cei care se tem de tine! 

După Împărtășanie
Îndestulaţi cu pâinea ospăţului 

ceresc, te rugăm, Doamne, ca 
această hrană să întărească în 
inimile noastre iubirea, astfel încât 
să fim mereu gata să te slujim în 
fraţii noştri.Prin Cristos, Domnul 
nostru.

PovestioarăPovestioară

  Christian Herter a fost un guvernator al statului 
      Massachusetts prin ani 1950. Se spune că la un moment dat, 
 în timpul campaniei acestuia, a vurt să treacă pe lângă cineva pe care avea 
         în minte să nu îl ignore, însă s-a trezit că tot nu la mai băgat în seamă. 
         Acesta avea o zi de campanie destul de grea, din moment ce a lipsit și de 
         la prânz, apoi a venit târziu la un grătar la unei parohii, bisericii, iar dacă 
      stăm să le calculăm pe toate, guvernatorul nostru era extrem de înfometat. 
      Ajuns la cantină, s-a pus la rând pentru a-și primi mâncarea. Povestea 
     spune că, el își ținea platoul pentru ca femeia să îi pună puiul gătit. A pus o bucată 

frumoasă pe platoul lui după care s-a întors spre persoana următoare de la coadă.
Scuzați-mă, a spus guvernatorul. Vă supărați dacă îmi mai puneți o bucată de 

pui? Îmi pare rău, i-a spus femeia. Dar ar trebui apoi să mai pun încă o bucată de pui 
fiecărei persoane. Însă mie foame, a spus guvernatorul. Îmi pare rău, a spus femeia din 
nou, câte o bucată de fiecare.

Acest guvernator era de obicei o persoană foarte modestă și delăsătoare însă a 
decis ca de data aceasta să se folosească puțin de greutatea funcției lui, așa că i-a spus 
acelei femei Ai idee cine sunt eu? Sunt guvernatorul acestui stat. Știi cine sunt eu? i-a 
răspuns femeia. Eu sunt cea care răspunde de acești pui. Așa că mergeți mai departe 
domnule.
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