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                               Legea lui Cristos

Cât de mult iubesc legea ta, Doamne, toată ziua meditez la ea! Porun-
cile tale mă fac mai înțelept decât dușmanii mei, pentru că întotdeauna 
sunt cu mine (Ps 119, 97-98).

În învățăturile evreiești, iubirea și respectul față de lege este de neega-
lat. Era cel mai mare dar al lui Dumnezeu pentru poporul său. Al observa 
însemna să găsești viața și fericirea și de a fi sigur de binecuvântările din 
partea Domnului. Torah era expresia voinței lui Yahweh pentru poporul 
său, prin urmare, avea o sfințenie în ea însăși. Au existat comentarii și 
diverse mențiunii mai târziu de aplicare a legii la toate aspectele vieții.

Isus a venit cu o nouă ordine a lucrurilor. În timp ce era plin de respect 
față de Torah, el îi invita pe cei care îl ascultau să meargă mai în profun-
zimea ei. Noua lege a lui Cristos era aceea de a fi observată mai mult în 
spirit decât în literă. După cum avea să descopere și Biserica post-pas-
cală, că mare parte din cerințele Torah-ei vor trece. Apostolul Paul ba 
chiar avea să vorbească despre fosta lege ca fiind anulată (Gal 3,15f). 
Însă tensiunile aveau să continue timp de mulți ani în primul secol al 
creștinismului asupra validității respectate a Torah-ei.

Lecturile de astăzi reflectă atât iubirea față de lege (Ben Sirah) cât și 
modul de a o înlocui cu sosirea lui Cristos (Matei). În 1 Corinteni, Paul 
vorbește despre mântuire ca marele mister al lui Dumnezeu, ascuns de 
veacuri și revelat acum.

Lecțiile pe care ni le oferă textele liturgiei cuvântului de astăzi sunt 
multiple. În primul rând e continuitatea dintre cele două legi, cea a lui 
Moise și cea a lui Cristos. Care ne reamintește că legea noastră nu e o 
etică a celor zece porunci ci una, pe lângă faptul că cuprinde cele zece 
porunci, merge mai departe de ea. E o etică ce privește la motivele in-
terioare ale tuturor acțiunilor noastre și cere harul lui Dumnezeu ca să 
vindece boala noastră încă de la rădăcina.

Cea de-a doua lectură, nu e chiar atât de strâns legată de tema prin-
cipală de astăzi, dar nici nu e chiar atât de departe de ea. Cu toți suntem 
privilegiați să fim recipiente ale misterului iubirii lui Dumnezeu, fără a 
cunoaște cele mai ilustre personaje ale scripturii evreiești. Răspunsul 
nostru dat lui Dumnezeu pentru un asemenea har ar trebui să fie unul de 
recunoștință și de împlinire a voinței sale. Asta e ceea ce se află la inima 
înțelegerii cu legea lui Cristos.



LECTURA I
Dumnezeu n-a poruncit nimănui să fie nelegiuit.

Citire din cartea Ben Sirah                                                  15,15-20
Dacă vrei, îi vei ţine poruncile; a fi fidel ţine de bunăvoinţă. 16 El a pus 

alături de tine focul şi apa, spre care, dacă vei voi, îţi vei întinde mâna. 
17 În faţa oamenilor sunt viaţa şi moartea; ceea ce-i va place fiecăruia, 
aceea i se va da. 18 Mare este înţelepciunea Domnului; el este tare în pu-
tere şi vede toate. 19 Ochii lui sunt spre cei care se tem de el şi cunoaşte 
orice faptă a omului. 20 El nu a poruncit nimănui să fie nelegiuit şi nu a 
dat nimănui permisiunea să păcătuiască.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),1-2.4-5.17-18.33-34 (R.: 1b)

R.: Fericiţi sunt aceia 
      care umblă în legea Domnului.

1 Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale,
care umblă în legea Domnului.
2 Fericiţi sunt cei care păzesc mărturiile lui
şi-l caută din toată inima. R.

4 Tu ai dat orânduirile tale,
ca să fie păzite cu grijă.
5 O, de ar fi căile mele statornice
în a păzi hotărârile tale! R.

17 Fă bine slujitorului tău, ca să rămân în viaţă
şi să păzesc cuvântul tău!
18 Deschide-mi ochii,
ca să văd faptele minunate ale legii tale! R.

33 Arată-mi, Doamne, calea hotărârilor tale
şi o voi păzi până la sfârşit!
34 Fă-mă să pricep, ca să păzesc legea ta,
şi o voi păzi din toată inima! R.

LECTURA A II-A
Noi vorbim de înţelepciunea pe care 

Dumnezeu o hotărâse înaintea veacurilor spre gloria noastră.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,6-10
Fraţilor, noi vorbim de înţelepciune printre cei desăvârşiţi, dar nu de 

înţelepciunea lumii acesteia, nici a conducătorilor acestei lumi care sunt 
pieritori. 7 Însă noi vorbim de înţelepciunea tainică a lui Dumnezeu, care 



a fost tăinuită şi pe care Dumnezeu o hotărâse înaintea veacurilor spre 
gloria noastră, 8 pe care niciunul dintre conducătorii lumii acesteia n-a 
cunoscut-o, căci dacă ar fi cunoscut-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul glo-
riei. 9 Însă, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut şi 
urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a pre-
gătit Dumnezeu celor care îl iubesc pe el”. 10 Dar nouă ni le-a descoperit 
Dumnezeu prin Duhul, căci Duhul cercetează toate, chiar şi profunzimile 
lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                        cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pă-

mântului, pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale.
(Aleluia)

EVANGHELIA
Aţi auzit că s-a spus celor din vechime. Dar eu vă spun.

     Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după    
     sfântul Matei                                                               5,17-37
În acel timp, Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând: „Să nu socotiţi că 

am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii! Nu am venit să desfiinţez, ci să 
împlinesc. 18Căci, adevăr vă spun, mai înainte de a trece cerul şi pământul, 
nicio iotă şi nicio linioară nu va trece din Lege, până ce nu se vor împlini 
toate. 19Aşadar, cel care va încălca una dintre aceste porunci mai mici şi-i 
va învăţa astfel pe oameni, va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor. 
Dar dacă cineva le va împlini şi va învăţa astfel, acesta va fi numit mare 
în împărăţia cerurilor. 20Căci vă spun: dacă dreptatea voastră nu o va în-
trece cu mult pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia 
cerurilor. 21Aţi auzit că s-a spus celor din vechime: «Să nu ucizi!» Dacă 
cineva comite o crimă, va fi condamnat la judecată. 22Dar eu vă spun că 
oricine se mânie pe fratele său va fi condamnat la judecată. Dacă cineva îi 
spune fratelui său «prostule!», va fi condamnat de Sinedriu. Dacă cineva 
îi spune «nebunule!», va fi condamnat la focul Gheenei. 23Aşadar, dacă îţi 
aduci darul la altar şi acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva 
ta, 24lasă acolo, darul tău, în faţa altarului, du-te, împacă-te mai întâi cu 
fratele tău şi apoi, venind, oferă-ţi darul! 25Pune-te de acord cu duşmanul 
tău repede, cât timp mai eşti cu el pe drum, ca nu cumva duşmanul să te 
dea pe mâna judecătorului, iar judecătorul gardianului şi să fii aruncat 
în închisoare! 26Adevăr îţi spun, nu vei ieşi de acolo până când nu vei fi 
restituit ultimul ban. 27Aţi auzit că s-a spus: «Să nu comiţi adulter!» 28Eu 
însă vă spun că oricine priveşte o femeie dorind-o a şi comis adulter cu ea 
în inima lui. 29Dacă ochiul tău drept te scandalizează, scoate-l şi aruncă-l 
de la tine, căci este mai bine pentru tine să piară unul dintre membrele 
tale decât să-ţi fie aruncat în Gheenă tot trupul! 30Şi, dacă mâna dreaptă 



te scandalizează, taie-o şi arunc-o de la tine, pentru că este mai bine 
pentru tine ca să piară unul dintre membrele tale, decât tot trupul tău 
să ajungă în Gheenă! 31S-a spus: «Dacă cineva îşi lasă femeia, să-i dea 
act de despărţire!» 32Eu însă vă spun: oricine îşi lasă femeia, în afară de 
caz de desfrânare, o face să comită adulter şi oricine se căsătoreşte cu 
una lăsată, comite adulter. 33Din nou aţi mai auzit că s-a spus celor din 
vechime: «Să nu faci jurământ fals, ci să ţii jurămintele făcute înaintea 
Domnului!» 34Eu însă vă spun: să nu juri deloc! Nici pe cer, pentru că 
este tronul lui Dumnezeu. 35Nici pe pământ, pentru că este scăunelul 
picioarelor sale. Nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui rege. 
36Nici pe capul tău să nu juri, căci nu poţi face niciun fir de păr alb sau 
negru. 37Deci cuvântul vostru să fie: da, da; nu, nu. Ceea ce este în plus 
faţă de acestea este de la Cel Rău.                                                                

Cuvântul Domnului
                                                                        
RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Fraților si surorilor, să-i cerem lui Dumnezeu să privească cu mi-
lostivire către noi, fiii săi. Să ne dea tot ceea ce este necesar pentru 
a trăi o viață demnă ca fii ai săi, ascultând mereu de legea sa. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă, Tată, vocea fiilor tăi!

- Pentru sfântul nostru părinte papa ca să de-a mărturie a fericirilor 
ca și cale universală de libertate, pace, adevăr, mântuire și iubire veșni-
că. R.

- Pentru lideri noștri civili, ca ei să se îndepărteze de la violență ca 
soluție de rezolvare a problemelor și să continue să urmeze calea păcii și 
a reconcilierii lui Cristos. R.

- Pentru tineri noștri, ca urmând calea binecuvântată a lui Cristos, 
să poată dobândi fericirea aici și să ajute la răscumpărarea lumii din jurul 
lor. R.

- Pentru noi înșine, ca în casele noastre să încercăm să trăim idea-
lurile lui Cristos, a unei vieți lungi și griji iubitoare precum și de credin-
ță. R.

- Pentru cei aflați în nevoie, ca eliberați de lăcomie, să putem ajun-
ge la ei și să împărtășim propriile noastre resurse cu ei în mod liber. R.

- Pentru cei răposați, ca prin rugăciunile noastre, să poată fi elibe-
rați de întunericul datorat păcatului și să obțină fericirea Împărăției lui 
Dumnezeu. R.

Tată, Fiul tău ne-a chemat la libertate. Tu cunoști slăbiciunea 
noastră. Dăruiește-ne lumina si forța Duhului tău, pentru ca să pu-
tem trăi dreptatea proclamată de evanghelia Fiului tău si astfel să 
trăim ca fii ai iubirii tale. Pin Cristos Domnul Nostru. Amin


