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Textul evangheliei de astăzi ne vorbește despre credință. Și am auzit 

cum apostoli i-au cerut lui Isus, Doamne, mărește-ne credința. Iar Isus le-a 
răspuns, Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați spune sicomorului 
acestuia: «Dezrădăcinează-te și plantează-te în mare!» și v-ar asculta.

O sămânță de muștar e una dintre cele mai mici semințe dintre toate, însă 
când crește poate ajunge până la 3-4 metri înălțime. Sicomorul este unul dintre 
cel mai dur lemn care poate ține până la 600 de ani. Isus folosește aceste imagini 
pentru a arăta ce tip de credință dorește de la noi toți.

Acest pasaj evanghelic ne vorbește și despre atitudinea pe care trebuie să o 
avem față de credință. Această atitudine însă trebuie pusă în practică după cum 
afirmă și o parte din textul evangheliei de astăzi, adică acea parte care vorbește 
despre acel slujitor, care e reprezentare vie a credinței noastre în Dumnezeu. 
Cu alte cuvinte, acest pasaj evanghelic ne vorbește despre atitudinea noastră 
asupra credinței proprii și a credinței active pe care o avem în Dumnezeu.

Care ar trebui să fie atitudinile unui creștin față de credința lui sau a ei 
în Dumnezeu? Presupune mersul la sfânta Liturghie în zi de Duminică?  
Presupune rugăciunea sau deținerea de statui a sfintei Fecioare Maria și a 
altor sfinți în casă? Înseamnă că va trebui să avem aceiași credință, botez, și 
Domn? Înseamnă să cunoaștem crezul apostolic, crezând totodată în adevărata 
prezență a lui Cristos în Euharistie și a crede în Dumnezeu Treime? Da, ba 
mai mult decât toate acestea. Un creștin nu trebuie să fie cunoscut doar pentru 
atitudinea sa sau a lui față de credința proprie ci mai ales pentru modul în care 
își pune în practică credință prin iubire.

Uneori, e destul de ușor să fii credincios și iubitor față de Dumnezeu și 
față de ceilalți când totul merge bine, e ușor să fii iubitor și blând și drăguț cu 
oameni. Însă totodată creăm atât de multe scuze pentru a evita să ne îndeplinim 
responsabilitățile ca și creștini credincioși. Nu dorim să ne rugăm fiindcă nu 
avem destul timp și credință. Nu putem fi caritabili fiindcă încă suntem destul 
de egoiști. Nu putem părăsi viciile și propriile păcate fiindcă însă suntem 
slabi. Iar asta fiindcă, după cum spune și acea zicală, Suntem oameni, suntem 
păcătoși. Această credință a noastră este o credință slabă și nu are o încredere 
proprie, fiindcă pentru mine personal credința înseamnă încredere.

Asemenea următoarei povestioare despre un băiețel mic și un pasager la 
unui vas de croazieră de lux. Vasul dădea să se scufunde din cauza unui tampon 
cu un ghețar destul de urât. Toată lumea intrase în panică, fiecare luând câte 
o vestă de salvare, alți o smulgeau de la cei din jur. Însă acest băiețel stătea 
într-un mic scăunel ca și cum nimic nu se întâmplă. El se bucura de privirea 
valurilor imense. Un pasager adult s-a apropiat de el și l-a întrebat, Băiete, nu 
te preocupă ceea ce se întâmplă? Nu știi ce se va întâmpla peste doar câteva 
minute, că ne scufundăm?

Scuzați-mă Domnule, a răspuns băiatul. Dar căpitanul acestui vas este tatăl 
meu. Și fiindcă este tatăl meu eu am încredere în el. Așa că de ce să îmi fie 
frică?

Căpitanul vieților noastre nu este nimeni altul decât Dumnezeu însuși. Așa 
că de ce ne este frică?...                                                 Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare             Cf. Est 4,17
Toate se află în stăpânirea ta, 

Doamne, şi nimeni nu se poate îm-
potrivi voinţei tale. Căci tu ai făcut 
cerul şi pământul şi toate câte sunt 
cuprinse în ele; tu eşti Stăpânul 
universului. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi veş-

nic, în iubirea ta nesfârşită, tu le dă-
ruieşti celor ce te imploră mai mult 
decât merită şi doresc; te rugăm, 
revarsă mila ta asupra noastră: eli-
berează-ne conştiinţa de tot ce o ne-
linişteşte şi dăruieşte-ne ceea ce nu 
îndrăznim să-ţi cerem în rugăciune. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Cel drept va trăi din credinţa 

lui.
Citire din cartea profetului 

Habacuc                      1,2-3; 2,2-4
Până când voi striga către tine, 

Doamne, şi tu nu vei asculta? Până 
când voi striga la tine: „Violenţă!” 
şi tu nu mântuieşti? 3 De ce mă 
faci să văd nelegiuire şi tu doar 
priveşti? Devastare şi violenţă sunt 
înaintea mea, ceartă şi neînţelegere 
se ridică. 2,2 Domnul mi-a răspuns şi 
a zis: „Scrie viziunea şi graveaz-o 
pe tăbliţe, ca să poată alerga cel 
care o vesteşte! 3 Căci va mai fi o 
viziune la timpul hotărât. Ea va fi 
exprimată la sfârşit şi nu va înşela. 
Dacă întârzie, aşteapt-o, pentru că 
va veni şi nu va întârzia! 4 Iată, el 
s-a îngâmfat şi sufletul lui nu este 
drept în el. Dar cel drept va trăi prin 
credinţa lui”.

                  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 94(95),1-2.6-7abc.7d-9 (R.: cf. 
8) 
R.: Ascultaţi glasul Domnului, 
      nu vă împietriţi inimile 
voastre!

1 Veniţi să cântăm cu veselie   
 Domnului, 
să strigăm cu bucurie către stânca   
 mântuirii noastre, 
2 să mergem înaintea lui cu cântece  
 de laudă 
şi în cântări de psalmi să-l    
 preamărim! R.

6 Veniţi să-l adorăm şi să ne   
 plecăm în faţa lui 
şi să îngenunchem înaintea    
 Domnului, creatorul nostru, 
7abc căci el este Dumnezeul nostru, 
iar noi suntem poporul pe care el îl  
 păstoreşte, 
turma pe care mâna lui o    
 călăuzeşte! R.

7d O, de aţi asculta astăzi glasul lui: 
8 „Nu vă împietriţi inimile ca la   
 Meriba, 
ca în ziua de la Massa, în pustiu; 
9 acolo m-au ispitit părinţii voştri, 
m-au pus la încercare, deşi au   
 văzut lucrările mele”! R.

Lectura a II-a
Nu te ruşina de mărturia 

Domnului nostru!
Citire din Scrisoarea a doua 

a sfântului apostol Paul către 
Timotei                          1,6-8.13-14

Preaiubitule, îţi amintesc să 
reînflăcărezi darul lui Dumnezeu 
care este în tine prin impunerea 



şi vei bea şi tu!»? 9 Oare trebuie 
să-i mulţumească servitorului că a 
făcut cele poruncite? 10 Tot aşa şi 
voi, când faceţi toate cele care vă 
sunt poruncite, spuneţi: «Suntem 
servitori inutili, am făcut ceea ce 
eram datori să facem»”.               

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Ca popor al lui Dumnezeu 

adunat aici să ne rugăm asemenea 
apostolilor ca Dumnezeu să 
întărească credința noastră, 
mai ales pe cei dintre noi care se 
luptă cu dubiile și dificultățile. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc, 
ca el să fie tare în credință pentru 
a lumina lumea în Cristos. R.

- Ne rugăm pentru lideri civili, ca 
ei să întrețină credința primită 
cu mare sacrificiu de înaintași 
noștri. R.

- Ne rugăm pentru cei care s-au 
îndepărtat de practica credinței, 
ca prin exemplul nostru ei să se 
reîntoarcă la Dumnezeul lor. R.

- Ne rugăm pentru toate familiile, 
ca noi să fim mai atenți în 
păstrarea credinței noastre, prin 
participarea cât mai frecventă 
la sfânta Liturghie și primirea 
sfintei Împărtășanii. R.

- Ne rugăm pentru cei bolnavi 
în minte, trup și suflet, ca prin 

mâinilor mele! 7 Căci Dumnezeu 
nu ne-a dat un duh de frică, 
ci Duhul tăriei, al iubirii şi al 
chibzuinţei. 8 Aşadar, nu te ruşina de 
mărturia Domnului nostru şi nici de 
mine, care mă aflu în lanţuri pentru 
el, ci suferă împreună cu mine 
pentru evanghelie după puterea lui 
Dumnezeu. 13 Ia ca normă cuvintele 
sănătoase pe care le-ai auzit de la 
mine, în credinţa şi iubirea care 
este în Cristos Isus! 14 Păstrează 
depozitul cel bun prin Duhul Sfânt 
care locuieşte în noi! 

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
1Pt 1,25

(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu 
rămâne în veci. Acesta este cuvân-
tul care v-a fost vestit prin evanghe-
lie. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Dacă aţi avea credinţă!

     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca             17,5-10
În acel timp, apostolii i-au 

spus Domnului: „Măreşte-ne 
credinţa!” 6 Iar Domnul a spus: „Dacă 
aţi avea credinţă cât un grăunte 
de muştar, aţi spune sicomorului 
acestuia: «Dezrădăcinează-te şi 
plantează-te în mare!» şi v-ar 
asculta. 7 Cine dintre voi, având 
un servitor la arat sau la păstorit, 
când acesta se întoarce de la câmp, 
îi va spune: «Vino îndată şi aşază-
te la masă!»? 8 Nu-i va spune mai 
degrabă: «Pregăteşte-mi ceva 
pentru cină, încinge-te ca să-mi 
slujeşti până când voi mânca şi 
voi bea eu, după aceea vei mânca 



credința lor și grija noastră și ei 
să găsească alinare și pace. R.

- Ne rugăm pentru cei răposați, 
ca ei să se odihnească în pace în 
casa Regelui Veșnic. R.

Doamne Dumnezeul nostru, 
suntem conștienți că de unii 
singuri nu putem face nimic, 
ajută-ne te rugăm să rămânem 
statornici ție în credință și iubire 
pentru ca astfel să învățăm cum 
să te cunoaștem, iubi și sluji în 
toate zilele vieții noastre. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, primeşte 

jertfa orânduită după porunca ta, iar 

tainele sfinte, pe care le celebrăm 
aducându-ţi slujirea cuvenită, să 
împlinească în noi lucrarea ta de 
răscumpărare şi de sfinţire. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie       Lam 3,25
Bun este Domnul cu cei care 

nădăjduiesc în el, cu sufletul care 
îl caută.

După Împărtășanie
Dumnezeule atotputernic, tu 

ne-ai hrănit cu pâinea vieţii şi ne-
ai desfătat cu potirul bucuriei: dă-
ne, te rugăm, harul, ca, astfel, să 
devenim tot mai asemănători cu 
Fiul tău, pe care îl primim în sfânta 
Împărtăşanie. El, care vieţuieşte şi 
domneşte în vecii vecilor.

PovestioarăPovestioară

O legendă spune că cu mult timp în urmă, un țăran japonez a 
murit și s-a dus în ceruri. Primul lucru pe care l-a văzut a fost un raft 
lung cu ceva extrem de ciudat la vedere pe el.
Ce este acela? A întrebat acesta. E ceva din care se face supa?
Nu, avenit răspunsul. Acestea sunt urechi. Ele aparțin persoanelor care au 

trăit pe pământ, care pe când se aflau în viață auzeau doar ceea ce doreau să 
audă pentru a rămâne buni, însă care nu au acordat deloc atenție. Așa că în 
momentul în care au murit, urechile lor au ajuns în rai, însă restul corpului s-a 
dus în altă parte.

După o perioadă țăranul nostru a văzut un alt raft care și el conținea multe 
chestii ciudate. Ce sunt acestea? A întrebat el din nou. E ceva din care se face 
supa?

Nu, a venit răspunsul. Acestea sunt limbi. Care au aparținut oamenilor care 
le spuneau celor din jur să fie buni și cum să trăiască bine viața însă care nu 
puneau deloc în practică ceea ce învățau. Așa că, când au murit, limbile lor au 
venit în rai iar restul trupului lor s-a dus în altă parte.

Țăranul s-a mai plimbat prin rai și a dat de un al raft cu lucruri ciudate. Ce e 
aceasta? A întrebat el din nou. E ceva din care poți face supă?

Nu, a venit răspunsul. Acestea sunt inimi. Ele aparțin oamenilor care au 
predicat plin de entuziasm despre iubire, despre cum să îi iubești pe cei din jur 
și despre cum să fii iubit. Însă care nu puneau de loc în practică. Așa că, când 
au murit inimile lor au intrat în rai însă restul trupului lor nu a putut intra.
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