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Parabola din textul evangheliei de astăzi este de asemenea și cea căruia, 

fiecare dintre noi, trebuie să îi acorde o atenție mai specială. Iar asta fiindcă 
este o poveste a două persoane credincioase, a unui fariseu și a unui vameș 
sau a unui colector de taxe pentru romani. Amândoi erau credincioși aceluiași 
Dumnezeu, ei aparțineau aceleiași religii, ei se închinau în același templu, ei 
erau credincioși activi care participau la ceremoniile din templu și care își 
rosteau zi de zi propriile rugăciuni. Motivul pentru care ar trebui să fim atenți 
la această istoriară nu e doar pentru a învăța secretul oferirii unei adorării 
acceptabile față de Dumnezeu ci mai ales de a duce o viață de credință ce ne 
duce la justificare și nu la dezamăgire la finalul zilei. La sfârșitul adorării, unul 
dintre cei doi s-a dus la casa lui împăcat cu Dumnezeu iar celălalt nu.

Fariseul, care tradus înseamnă cel separat,  era o persoană extrem de 
disciplinată și devotată religiei, asemenea unui om bun, care muncește din 
greu, nu zăbovește dormind aiurea, e onest, se roagă mereu, și cel mai probabil 
cel mai fidel client la rabini. Profund loial față de tradițiile religioase ale 
poporului, cea mai respectată persoană religioasă din comunitate, care refuză 
mereu colaborarea cu puterea militară ocupantă Romană, un credincios care 
s-a dedicat pe sine însuși unei vieții de rugăciune regulată și de observare a 
legii lui Dumnezeu. dar mai presus de toate care a mers dincolo de cerințele 
legii, prin postirea de două ori pe săptămână, adică Lunea și Joia, și nu doar o 
singură dată pe an după cum cerea legea iudaică, de sărbătoarea lui Yom Kipur. 
Care dă zeciuială din tot ceea ce câștigă și nu doar ceea ce se cere obligatoriu.

Vameșul, sau colectorul de taxe, pe de altă parte, era în mod general ținut 
deoparte de oameni, era privit ca un om de o moralitate scăzută, de joasă speță 
am putea spune, ce se afla într-o stare de necurăție rituală din cauza faptului că 
lucra cu păgâni Romani, amestecându-se cu ei și ocupându-se în mod regulat 
de mânuirea banilor lor necurați, pe scurt, un păcătos public, un trădător și 
un hoț la drumul mare, un adept al fraudei oamenilor prin metode josnice. 
Vameșul era privit mai prejos chiar și decât hoți.

Farisei credeau într-un Dumnezeu discriminatoriu, care iubea oameni buni 
și îi ura pe cei răi. Ba chiar se afișa înaintea lui Dumnezeu și îi reamintea de 
îndeplinirea mult prea fidelă a datoriilor și a așa zisei obligații. Motiv și pentru 
care imediat  învăța să iubească numai oameni buni asemenea lui și să privească 
în jos cu dispreț la oameni răi, la  cei păcătoși, la cei asemănători acelui vameș. 
El, după cum ne spune și textul evangheliei de astăzi, se credea în sine drept 
și-i disprețuia pe alții (v.9). Tot acesta spunea că Dumnezeule, îți mulțumesc că 
nu sunt ca ceilalți oameni: hrăpăreți, nedrepți, adulteri, sau chiar ca vameșul 
acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din ceea ce câștig» 
(v.11-12).  Fariseul nu reușea să recunoască propria sa nevoie de Dumnezeu, 
convins fiind de propria sa dreptate, afișându-se prins în rugăciune, dar de fapt, 
în realitate el nu oferea nici o mulțumire, plăcere lui Dumnezeu, el nu cerea 
și nu avea nevoie de milostivirea lui Dumnezeu, el era mult prea bun pentru 
acestea. El pleacă cu nimic altceva decât cu propria sa aroganță.

  Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 30-a de peste an
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Ant. la intrare        Cf. Ps 104,3-4
Să se bucure inima celor care îl 

caută pe Domnul! Alergaţi laDom-
nul şi veţi fi întăriţi, căutaţi întot-
deauna faţa lui! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi veş-

nic, te rugăm, fă să crească în noi 
credinţa, speranţa şi iubirea şi, ca să 
ne învrednicim a dobândi ceea ce 
ne făgăduieşti, fă-ne să iubim ceea 
ce ne porunceşti. Prin Domnul nos-
tru Isus Cristos.

Lectura I
Rugăciunea celui umil străbate 

norii.
Citire din cartea lui Ben Sirah                                            

35,15b-17.20-22a 
Domnul este un judecător şi la el 

nu este părtinire. Nu va fi părtinitor 
împotriva celui sărac şi rugăciunea 
celui nedreptăţit va fi ascultată. 17 Să 
nu treci cu vederea strigătul celui 
orfan şi pe văduvă, dacă-şi revarsă 
cuvintele! 20 Cel care o vindecă va 
fi primit cu plăcere şi cererea lui va 
ajunge până la nori. 21 Rugăciunea 
celui umil străbate norii şi, până 
când nu se apropie, nu se lasă 
mângâiat. Nu se va îndepărta 
până când Cel Preaînalt nu-l va 
vizita, 22a va da dreptate celor drepţi 
şi va face judecată.

                  Cuvântul Domnului
Psalmul Responsorial
Ps 33(34),2-3.17-18.19 şi 23 (R.: 
7a) 
R.: Acest sărac a strigat 
     şi Domnul l-a ascultat.

2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în   
 orice timp, 

lauda lui va fi fără încetare în gura  
 mea. 
3 Să se laude sufletul meu în   
 Domnul! 
Să audă cei umili şi să se    
 bucure! R.

17 Faţa Domnului este împotriva   
 celor ce fac răul 
pentru a şterge amintirea lor de pe  
 pământ. 
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi  
 aude 
şi-i scapă din strâmtorarea lor. R.

19 Domnul este aproape de cei cu   
 inima zdrobită 
şi-i mântuieşte pe cei cu duhul   
 mâhnit. 
23 Domnul răscumpără sufletele   
 slujitorilor săi, 
nu vor fi pedepsiţi cei care-şi caută  
 refugiu în el. R.

 
Lectura a II-a

De acum îmi este rezervată 
coroana dreptăţii.

Citire din Scrisoarea a doua 
a sfântului apostol Paul către 
Timotei                         4,6-8.16-18

Preaiubitule, eu deja sunt oferit 
ca jertfă şi timpul plecării mele a 
sosit. 7 Am luptat lupta cea bună, 
am ajuns la capătul alergării, mi-am 
păstrat credinţa. 8 De acum, îmi este 
rezervată coroana dreptăţii pe care 
mi-o va da în ziua aceea Domnul, 
judecătorul cel drept; şi nu numai 
mie, ci şi tuturor acelora care au 
iubit arătarea lui. 16 La prima mea 
apărare, nimeni n-a fost alături de 
mine, ci toţi m-au părăsit; să nu li 
se ia în seamă! 17 Domnul însă mi-a 



la casa lui îndreptăţit mai degrabă 
acesta decât celălalt; căci oricine 
se înalţă pe sine va fi umilit, iar cel 
care se umileşte va fi înălţat”.              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, fiind 

profund conștienți de faptul că 
suntem păcătoși să venim astăzi, 
mai mult ca niciodată în fața 
Tatălui nostru ceresc cu încredere 
în marea sa milostivire, spunând 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc, 
care ne reamintește mereu 
că Dumnezeul nostru este 
un Dumnezeu milostiv care 
nu refuză niciodată iertarea 
păcătoșilor care se căiesc. R.

- Ne rugăm pentru ca noi să fim 
mult mai alerți la orice fărâmă 
de mândrie din viața noastră. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care 
au pierdut simțul păcatului în 
viața lor. Ca ei să fie deschiși 
îndrumării Duhului Sfânt ce ne 
reamintește că toți avem nevoie 
de milostivirea lui Dumnezeu. 
R.

- Ne rugăm pentru frați și surorile 
noastre care simt chemarea 
lui Dumnezeu, ca ei să își de-a 
seama că Dumnezeu îi cheamă 
la o schimbare de direcție a 
vieții lor spre preoție sau viața 
consacrată. R.

fost alături şi m-a întărit, pentru ca 
predicarea să se împlinească prin 
mine şi s-o audă toate popoarele. 
Şi am fost salvat din gura 
leului. 18 Domnul mă va salva din 
orice lucrare rea şi mă va mântui 
pentru împărăţia lui, cea din ceruri. 
Lui să-i fie glorie în vecii vecilor! 
Amin!

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
2Cor 5,19

(Aleluia) Dumnezeu era în Cristos 
împăcând lumea cu sine şi punând 
în noi cuvântul reconcilieri.(Alelu-
ia)

Evanghelia                                                         
A coborât la casa lui îndreptăţit 

mai degrabă vameşul decât 
fariseul.     

     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca               18,9-14
În acel timp, Isus a mai spus 

această parabolă unora care 
se credeau în sine drepţi şi-i 
dispreţuiau pe alţii: 10 „Doi oameni 
au urcat la templu, ca să se roage: 
unul era fariseu, iar celălalt, 
vameş. 11 Fariseul, stând în picioare, 
se ruga în sine astfel: «Dumnezeule, 
îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi 
oameni: hrăpăreţi, nedrepţi, 
adulteri, sau chiar ca vameşul 
acesta. 12 Eu postesc de două ori 
pe săptămână, dau zeciuială din 
ceea ce câştig». 13 Vameşul, în 
schimb, stând departe, nici măcar 
nu îndrăznea să-şi ridice ochii 
spre cer. Îşi bătea pieptul, zicând: 
«Dumnezeule, îndură-te de mine, 
păcătosul!» 14 Vă spun că a coborât 



       Intenție specială de rugăciune

Pentru încetarea războiului din 
Ucraina

- Ne rugăm ca Dumnezeu să aline 
și să îi vindece pe cei care sunt 
bolnavi din parohia noastră, ca 
ei să aibă parte de experiența 
prezenței pline de iubire a lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm și pentru răposați 
noștri, ca ei să fie acum în brațele 
pline de iubire a lui Dumnezeu. 
R.

Tată ceresc, ascultă rugăciunile 
poporului tău care strigă 
necontenit la tine să fii milostiv 
cu noi păcătoși. Dă-ne te rugăm 
harul unei inimi cu adevărat 
convertite. Prin Cristos Domnul 
nostru Amin.

Asupra Darurilor

Priveşte cu bunăvoinţă, 
Doamne, la darurile pe care le 
aducem maiestăţii tale, pentru ca 
ceea ce se săvârşeşte prin slujirea 
noastră să fie, înainte de toate, spre 
mărirea ta. Prin Cristos, Domnul 
nostru.

Ant. la Împărtăşanie            Ef 5,2
Cristos ne-a iubit şi s-a dat pe 

sine însuşi pentru noi, jertfă lui 
Dumnezeu cu bună mireasmă.

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, ca tainele 

tale să-şi împlinească în noi 
menirea sfântă, pentru ca realităţile 
veşnice, pe care le celebrăm acum 
în mod tainic, să se dezvăluie odată 
privirilor noastre. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

PovestioarăPovestioară

Într-o anumită biserică exista un om la cor care nu cânta 
prea bine să spunem. Dirijorul corului i-a sugerat acelui 
bărbat că ar fi timpul să părăsească corul. Ceilalți din cor erau însă 
de părere că bărbatului ar trebui să i se mai acorde mai mult timp. În acea 

clipă dirijorul corului s-a dus la preot pentru a i se plânge. Trebuie să mergeți 
și să îl scoateți afară de șa cor pe acel bărbat, i-a spus acesta preotului. Poate 
că tu ar trebui să pleci de la cor, i-a spus preotul acestuia. De ce ar trebui să 
părăsesc eu corul? L-a întrebat bărbatul nedumerit. Ei bine, i-a spus preotul, 
fiindcă patru sau cinci persoane mi-ai spus până acum că nu pot cânta. Asta nu e 
nimic, i-a răspuns bărbatul, că mie 40 sau 50 de persoane mi-au spus că nu știți 
să predicați! Lecturile de la această sfântă Liturghie ne arată cum Dumnezeu se 
folosește de cei mai nepotriviți oameni pentru a-și duce la împlinire scopul său 
divin. Și într-adevăr așa și este, fiindcă Dumnezeu nu cheamă și nu se folosește 
mereu de instrumentele vrednice ci de cele nevrednice.
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