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Viața creștină: lumină și sare

Lumina e gândul care leagă liturgia cuvântului de astăzi.  Semni-
ficația ei se regăsește în prima lectură cât și în evanghelie. Paul însă 
ne învață că lumina lui Cristos are propria putere când este predica-
tă și nu depinde de înțelepciunea umană.

Adesea suntem inclinați să comparăm credința noastră cu cunoș-
tințele noastre despre ea, de a face din studia și elocvență o priori-
tate principală în viața creștină. Un lucru e clar că niciodată nu vom 
putea pune sub semnul întrebării nevoia noastră pentru aprofunda-
rea înțelegerii credinței noastre într-un mod inteligent și cu multă 
abilitate. Însă în textele liturgiei de astăzi ni se reamintește că nu 
profeția e cea care ne salvează. Mântuirea este opera lui Dumnezeu 
a cărui acțiuni din interiorul nostru devine transparente în viața de 
zi cu zi. Munca de proclamare, vie în interiorul nostru, e cea care ne 
face „lumina lumii” și „sarea pământului”.

Alte puncte de reflexie

1. Moralitatea creștină: decalogul și predica de pe munte.
2. Ritul penitențial: „Ce am făcut și ce nu am reușit să fac?”
3. Dreptatea socială ca integrală pentru evanghelizare.
4. Ajutându-i pe marginalizați: individual și structurat.
5. Sare și mulină – aplicând imaginea biblică lumii de astăzi.
6. Diferența dintre a cunoaște și a trăi credința.
7. Înțelepciunea ca obstacol la apostolul Paul.
8. Exemple ale puterii lui Dumnezeu în neputință.



LECTURA I
Lumina ta va răsări ca zorile.

Citire din cartea profetului Isaia                                          58,7-10 
Aşa spune Domnul Dumnezeu: „Împarte pâinea ta cu cel flămând, 

adu-i în casa ta pe săracii fără adăpost, când vezi un om gol, îmbracă-l 
şi nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău! 8 Atunci, lumina ta va răsări 
ca zorile şi vindecarea ta se va arăta repede; dreptatea ta va merge îna-
intea ta şi gloria Domnului te va păzi din spate. 9 Atunci îl vei chema pe 
Domnul şi el îţi va răspunde, vei striga şi el va zice: «Iată-mă!», dacă 
vei îndepărta din mijlocul tău jugul, arătatul cu degetul şi vorbirea păcă-
toasă; 10 dacă îţi vei da sufletul pentru cel înfometat şi vei sătura inimile 
umilite, atunci lumina ta va răsări în întuneric şi bezna ta va fi ca ziua în 
amiaza mare”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 111(112),1a.4-5.6-7.8a şi 9 (R.: cf. 4)

R.: Cel drept străluceşte 
      ca o lumină în întuneric.
    
1a Fericit este omul care se teme de Domnul
4 el răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,
el este milostiv, drept şi plin de dragoste.
5 Bun este omul care are milă şi dă cu împrumut,
el îşi rânduieşte bunurile cu judecată. R.

6 El nu se clatină niciodată:
cel drept va fi amintit în veci.
7 El nu se teme de zvonurile rele,
inima lui e gata şi se încrede în Domnul. R.

8a Inima lui este neclintită, nu are nicio teamă,
9 El este darnic faţă de cei sărmani,
dreptatea lui dăinuie pentru totdeauna,
iar fruntea lui se înalţă cu cinste. R.

LECTURA A II-A
Am venit să vă vestesc misterul lui Cristos, cel răstignit.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,1-5
Fraţilor, eu, când am venit la voi, am venit să vă vestesc misterul lui 

Dumnezeu nu prin măiestria cuvântului sau prin înţelepciune. 2 Într-ade-
văr, n-am voit să ştiu nimic altceva decât pe Isus Cristos, şi pe acesta 



răstignit. 3 Eu însumi am venit la voi în slăbiciune, cu frică şi cuprins 
de nelinişte, 4 iar cuvântul meu şi predica mea n-au constat în discursuri 
convingătoare ale înţelepciunii omeneşti, ci în adeverirea Duhului şi a 
puterii, 5 astfel încât credinţa voastră să fie bazată nu pe înţelepciunea 
oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                    In 8,12bd
(Aleluia) „Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. 
               Cine mă urmează va avea lumina vieţii”.(Aleluia)

EVANGHELIA
Voi sunteţi lumina lumii.

     Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după    
     sfântul Matei                                                              5,13-16
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Voi sunteţi sarea pămân-

tului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de 
nimic, decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. 14Voi 
sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe munte. 
15Nici nu se aprinde o candelă şi se pune sub obroc, ci pe candelabru ca 
să lumineze pentru toţi cei care sunt în casă. 16Aşa să lumineze lumina 
voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune şi să-l 
glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri!”                                                                        

Cuvântul Domnului
                                                                        

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Domnul s-a făcut cunoscut prin cuvântul si prin faptele lui. El 
cunoaște viața, întunericul, dubiile si nesiguranțele noastre. Să ne 
adresăm lui cu încredere, pentru ca să lumineze drumul nostru si să 
susțină voința noastră slabă. Să spunem împreună:

R. Să strălucească lumina ta, Doamne!

- Pentru sfântul nostru părinte papa, ca să fie un adevărat far al lui 
Cristos în lume, ce îi atrage pe toți oameni la lumina sa mântuitoare. R.

- Pentru lideri noștri civili, ca ei să poată aduce lumina lui Dumne-
zeu în lume prin legi drepte și prin a permite credinței să înflorească pe 
pământ. R.



- Pentru noi înșine, ca să putem fi sare a pământului și lumină a 
lumii în casele noastre, la locul de muncă și oriunde ne-am afla, pentru a 
răspândi cuvântul lui Dumnezeu prin muncă, har, cuvânt și credință, mai 
ales față de cei mici. R.

- Pentru tineri noștri, ca ei să nu abandoneze niciodată lumina cre-
dinței pentru a aluneca înapoi în întunericul fără înțeles și lipsa speranței 
că Cristos a suferit atât de mult pentru a ne mântui. R.

- Pentru cei bolnavi, singuri, bătrâni, ca prin faptele noastre bune 
săvârșite în numele lor, și ei să cunoască iubirea infinită și confortul 
Domnului lor grijuliu. R.

- Pentru cei răposați, ca ei să ajungă în lumina lui Cristos din ce-
ruri, și prin intermediul rugăciunilor și faptelor noastre de caritate pentru 
ei. R.

Doamne, tu ne propui o viață adevărată si fericită. Îți mulțumim 
pentru iubirea ta, pentru prezența ta care ne susține. Dăruiește-ni-l 
pe Duhul tău Sfânt, pentru ca el să fie lumina si forța în drumul 
nostru personal si familial. Fă-ne martori fideli ai botezului nostru, 
capabili de solidaritate cu frații. Tu, care viețuiești și domnești în 
toți veci vecilor. Amin


