
                                          
                                                                 

                                                         
                                                              Un Duh blând și umil

T: Zaharia portretizează o imagine a regelui mesianic în nuanțe foarte 
pașnice. Un alt tip de rege, el nu e nici militant și nici politic ci mai 
degrabă mic și umil. Isus din evanghelia lui Matei reîntărește această 
imagine a umilinței. El își invită discipoli să vadă în el un exemplu al 
umilinței și scoate în evidență faptul că cei mici ai acestei lumi vor fi 
cei care vor primi mesajul lui Dumnezeu. În încurajarea creștinilor de a 
trăi viața lui Cristos, Paul ne îndreaptă atenția spre înviere și glorie ca 
rezultat sigur pentru cei care o fac.

S. R.: Puterea are tendința de a corupe. Societatea noastră modernă 
se îndreptată tot mai mult spre putere. Poate fi mânuită fără milă cu  
foarte mici preocupări față de ceilalți oameni. Poate fi folosită mai subtil 
sub forma controlului și a manipulării. Uneori folosirea puterii este 
strigătoare; alteori este ascunsă. Isus a susținut complet alte valori și a 
fost considerat ca fiind un paradox total. El a evitat titlurile mesianice din 
cauza implicărilor lor. El nu a controlat pe nimeni și a dorit să evite orice 
sens de putere pământească. Acceptarea lui Isus era personală, liberă 
și eliberatoare. Asistarea celorlalți nu a fost niciodată răsplătită atât de 
bine ca atunci când rezultă în maturitate, un sens al proprii vrednicii și a 
împuternicirii proprii. Magnetismul lui Cristos stă în exemplul vieții sale 
și în învățăturile sale și nu în altceva. Acea lecție s-a dovedit a fi dificilă 
pentru discipoli lui dar a și fost adesea uitată. 

Viața este un paradox. Trupul este mereu atractiv în diferitele sale 
expresii și totuși, Duhul este cel care impresionează cu adevărat. Atât 
de des forțele răului par să se concentreze în distrugerea spiritului uman 
al ne-dreptății, ne-onestității, modelelor în viață, devalorizarea sexului 
și asasinarea caracterului. Pe de altă parte sunt atât de înălțați de vieți 
orientate de valori autentice - donații proprii generoase, sfinți suferinzi, 
campioni ai sărăciei și a celor uitați, convingeri curajoase. Astfel de 
exemple pot compensa atât de mult negativul. Sunt oameni, chiar mulți, 
care nu sunt debitori ai trupului. Duhul e cel care le îndrumă viața cu 
adevărat. Cu toți trebuie să fim inspirați, iar Duhul „ce ne inspiră” nu 
ne-a lăsat niciodată să așteptăm.

† Duminica a 14-a 
de peste an
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LECTURA I
Iată, regele tău vine la tine!

Citire din cartea profetului Zaharia                                      9,9-10
Aşa spune Domnul: „Veseleşte-te mult, fiică a Sionului! Strigă 

de bucurie, fiică a Ierusalimului! Iată, regele tău vine la tine: el este 
drept şi mântuit, umil şi călare pe un măgar, pe un mânz, puiul unei 
măgăriţe! 10 Voi nimici carele din Efraim şi caii din Ierusalim; voi nimici 
arcul de război şi voi vorbi de pace neamurilor. Domnia lui va fi de la 
mare la mare, de la Râu până la marginile pământului”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),1-2.8-9.10-11.13cd-14 (R.: cf. 1) 
R.: Te preamărim pe tine, Doamne, Dumnezeul şi regele nostru! 

1 O, Dumnezeule, regele meu, vreau să te preamăresc 
şi să binecuvântez numele tău în veac şi pentru totdeauna! 
2 Te voi binecuvânta în toate zilele 
şi voi lăuda numele tău în veac şi pentru totdeauna. R.

8 Domnul este îndurător şi plin de dragoste, 
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare; 
9 Domnul este bun faţă de toţi, 
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale 
şi credincioşii tăi să te binecuvânteze; 
11 să facă cunoscută gloria domniei tale 
şi să vorbească despre puterea ta! R.

13cd Domnul este fidel în toate cuvintele sale 
şi sfânt în toate lucrările sale. 
14 Domnul îi sprijină pe toţi cei care dau să cadă 
şi îi ridică pe toţi cei căzuţi. R.

LECTURA A II-A
Dacă, prin Duh, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani        8,9.11-
13

Fraţilor, voi nu sunteţi în trup, ci în Duh, din moment ce Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, 
acesta nu este al lui. 11 Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus Cristos din 



morţi locuieşte în voi, cel care l-a înviat pe Cristos din morţi va învia şi 
trupurile voastre muritoare, prin Duhul lui care locuieşte în voi. 12 Aşadar, 
fraţilor, noi nu suntem datori trupului ca să trăim după trup. 13 Dacă trăiţi 
după trup, aveţi să muriţi. Dar dacă, prin Duh, faceţi să moară faptele 
trupului, veţi trăi!

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                                                           
Învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               11,25-30
În acel timp, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te preamăresc, Tată, Domn 

al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înţelepţi 
şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici. 26 Da, Tată, pentru că aceasta 
a fost dorinţa ta. 27 Toate mi-au fost date de Tatăl meu şi nimeni nu-l 
cunoaşte pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât 
numai Fiul şi acela căruia Fiul vrea să-i reveleze. 28 Veniţi la mine toţi cei 
osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă! 29 Luaţi asupra voastră jugul 
meu şi învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi 
odihnă pentru sufletele voastre! 30 Căci jugul meu este plăcut, iar povara 
mea este uşoară”.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Isus ne-a spus, Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă 

voi da odihnă! Să venim acum la el cu toate speranțele noastre, fricile 
noastre, grijile, lacrimile și cererile noastre, spunând:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru Biserica noastră, ca membri ai Trupului lui Cristos, să 
rămânem mereu o comunitate de credincioși ce strălucește într-o 
lume întunecată de egoism și lăcomie. R.

- În zbuciumul nostru ajută-ne să vedem pacea Domnului, și iertarea 
în slăbiciunile noastre. Ca să fim atinși de puterea sa vindecătoare. 
R.
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- Să aducem acum înaintea Domnului amintirile care ne bântuie, 
anxietățile ce ne tulbură și fricile care ne înăbușe. Cerem ca, prin 
harul său, să avem curajul și puterea de a purta toate aceste poveri. 
R.

- Viața noastră de fiecare zi adesea este supraaglomerată de diverse 
distrageri. Ajută-ne să avem tot mai mult timp pentru a ne opri, 
reflecta și conecta cu Dumnezeu și să ne permită să ne potolim 
pentru un timp buzele, să ne liniștim mințile și să ne închidem 
urechile la zgomotul lumii. R.

- Ne rugăm pentru răposați noștri, mai ales pentru toți cei care au 
murit de curând. Ca rugăciunile noastre să îi însoțească în locul în 
care Isus s-a dus să ni-l pregătească tuturor. R.

O Dumnezeule, tu ești credincios în toate lucrările tale. Îți 
mulțumim pentru binecuvântările pe care ni le reverși necontenit. 
Împreună te lăudăm spunând: Slavă Tatălui și Fiului și Duhului 
Sfânt. Amin

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

    Program Liturgic 

    Luni - Sâmbătă: 07.00 și 19.00 
    Duminică: 09.00, 11.00 și 18.00 


