
                                          
                                                                 

                                                         
                                                

                                            Aderarea la voința lui Dumnezeu

T: Există o spiritualitate profundă în simpla rugăciune a fostului secretar 
general al Națiunilor Unite, Dag Hammarskjöld: „Pentru toți cei care au fost 
„mulțumesc”, pentru tot ceea ce va fi „da”. Mesajul scripturii de astăzi se 
centrează în jurul acelui da necalificat. Ieremia acceptă misiunea sa dată de 
Dumnezeu chiar dacă era grea iar el era hotărât să se întoarcă. Isus nu permite 
vocilor din nici o parte să îl distragă de la destinul său. Chiar dacă acestea erau 
pentru a-l duce prin valea morții, el a rămas irevocabil pe calea determinată de 
Tatăl său. Tipul său de „jertfă vie” a fost cea despre care ne-a vorbit și Paul, pe 
care și noi ar trebui să o oferim lui Dumnezeu.

S. R.: Liturgica Cuvântului de astăzi este un comentariu extins al 
Rugăciunii Domnului, Facă-se voia ta. Lamentațiunea demnă de înțeles și 
extrem de umană a lui Ieremia îndreaptă spre dificultatea acceptării voinței lui 
Dumnezeu fără nici o rezervare. Și totuși, chemarea lui Dumnezeu cel viu și 
corectitudinea cauzei l-au convins că el nu are cum să facă altfel.

Noul Testament în totalitatea sa ne arată că „voința” lui Isus a fost cea 
care ne-a mântuit. Pe cât de dureros ar fi fost, Isus nu a putut fi convins de 
la îndepărtarea din împlinirea chemării sale. Înaintea nu-ului lui Adam și a 
descendenților lui, Noul Adam rostește un „da” fără echivoc.

Ca discipoli ai lui Isus, ce poartă numele de creștini, suntem rugați să facem 
din voința lui Dumnezeu voința noastră în numeroase moduri, mari sau mici. 
Asta e ceea ce înseamnă să crești în sfințenie. Cerințele făcute nouă vor fi mai 
puțin vii decât cele ale lui Ieremia și Isus. Însă ceea ce e important e că zi de zi, 
în multe moduri, noi să facem voința lui Dumnezeu voința noastră.

Ajutor omiletic și catehetic
1. Psihologia profetului.
2. Diferența dintre un profet ca scriitor inspirat și evanghelist.
3. Mânia cu Dumnezeu: un semn al credinței.
4. Soteriologia creștină: voința lui Isus.
5. Înțelegerea compunerii evangheliei ca reflecție asupra vieții lui Isus.
6. Negarea de sine în viața noastră de zi cu zi.
7. Îndeplinind voința lui Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi.
8. Bunurile umane versus bunurile spirituale.
9. Sacrificiul: semnificația lui cultică și figurativă.
10. Explicarea: Facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ.

† Duminica a 22-a de peste an
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LECTURA I
Cuvântul Domnului a devenit pentru mine spre ocară.

Citire din cartea profetului Ieremia                                       20,7-9
M-ai sedus, Doamne, şi eu m-am lăsat sedus. M-ai prins cu putere şi 

ai fost mai puternic. Dar am devenit de batjocură toată ziua, toţi râd de 
mine. 8 Căci când vorbesc trebuie să strig: „Violenţă, devastare!” Astfel, 
cuvântul Domnului a devenit pentru mine spre ocară şi batjocură în 
fiecare zi. 9 Am spus: „Nu-mi voi mai aminti de el şi nu voi mai vorbi în 
numele lui”. Dar în inima mea era ca un foc aprins, închis în oasele mele: 
am obosit purtându-l şi nu mai pot.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 62(63),2.3-4.5-6.8-9 (R.: 2b) 
R.: Sufletul meu e însetat de tine, 
      Doamne, Dumnezeul meu!

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, 
pe tine te caut dis-de-dimineaţă. 
Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu, 
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

3 Astfel m-am uitat după tine în sanctuarul tău, 
ca să contemplu puterea şi gloria ta. 
4 Îndurarea ta este mai bună decât viaţa, 
de aceea, buzele mele te laudă. R.

5 Aşa te voi binecuvânta toată viaţa mea 
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău. 
6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime, 
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.

8 Pentru că ai fost ajutorul meu, 
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 
9 Sufletul meu se alipeşte de tine 
şi dreapta ta mă susţine. R.

LECTURA A II-A
Să vă oferiţi trupurile voastre ca jertfă vie!

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  12,1-2
Vă îndemn deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă oferiţi 

trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu: acesta este 
cultul vostru spiritual. 2 Nu vă conformaţi lumii acesteia, ci schimbaţi-vă 



prin înnoirea minţii, ca să discerneţi care este voinţa lui Dumnezeu, ce 
este bun, ce este plăcut, ce este desăvârşit!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                            Cf. Ef 1,17-18                                 
(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să lumineze ochii inimii 

noastre, ca să cunoaştem care este speranţa chemării noastre. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               16,21-27
În acel timp, Isus a început să le arate discipolilor săi că trebuie să 

meargă la Ierusalim şi să sufere multe din partea bătrânilor, a arhiereilor 
şi a cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie. 22 Atunci, Petru, luându-l 
deoparte, a început să-l certe, spunând: „Să te ferească Dumnezeu, 
Doamne! Asta nu ţi se va întâmpla niciodată”. 23 Dar el, întorcându-
se, i-a spus lui Petru: „Mergi în urma mea, Satană! Tu eşti o piatră de 
poticnire pentru mine, pentru că nu te gândeşti la cele ale lui Dumnezeu, 
ci la cele ale oamenilor”. 24 Atunci Isus a spus discipolilor săi: „Dacă 
cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea şi să 
mă urmeze! 25 Căci cine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde; cine însă îşi 
pierde viaţa pentru mine, acela o va afla. 26 Aşadar, ce i-ar folosi omului 
de-ar câştiga lumea întreagă, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce va da 
omul în schimb pentru sufletul său? 27 Căci Fiul Omului va veni în gloria 
Tatălui cu îngerii săi şi atunci va da fiecăruia după ceea ce a făcut”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Să aducem acum înaintea lui Dumnezeu toate grijile noastre, 

fricile și preocupările noastre și să îl rugăm să ne de-a puterea să 
fim capabili de a ne lua crucile zi de zi în urmarea lui. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica noastră că continue să fie o comunitate de 
credincioși care să fie mereu gata să ajungă la cei aflați în nevoie, 
mai ales la cei vulnerabili din societatea noastră. R.

- Ne rugăm acum pentru toți cei bolnavi din comunitatea noastră, 
mai ales pentru cei care suferă de anxietăți, sărăcie și singurătate, 



ca Dumnezeu să le aline durerea prin munca celor care au grijă de 
ei. R.

- Ne rugăm acum să putem asculta sfatul sfântului apostol Paul, ca 
să nu ne conformăm cu valorile timpului prezent ci cu valorile 
evangheliei. R.

- Să ne rugăm pentru copii noștri, ca ei să experimenteze mereu 
iubirea lui Dumnezeu în viețile lor prin grija și hrana spirituală pe 
care o primesc atât acasă cât și la școală. R.

- Să ne rugăm pentru cei care suferă nedreptăți în această lume, 
pentru cei prinși în zone de conflict din nici o vină a lor, ca 
Dumnezeu în milostivirea sa să le aducă confort și alinare. R.

- Să ne rugăm pentru cei dragi ai noștri care nu mai sunt cu noi. Ca 
Dumnezeu să le acorde acum răsplata pentru munca lor și să îi 
ducă în casa lor cerească. R.

Binecuvântat ești tu, Doamne, Dumnezeule atotputernic, pentru 
Fiul tău ascultător până la moarte. Tu l-ai preamărit, și i-ai oferit 
un nume mai presus de orice alt nume; dăruiește-ne harul de a 
participa la misterul crucii și a învierii sale, în vecii vecilor. Amin.
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