
                                          
                                                                 

                                                          Casa cerească
 
T: Sărbătoarea de astăzi, în care îi comemorăm și celebrăm pe cei care au 

intrat în ceruri înaintea noastră, se află între curtea cerească a celor care au 
fost mântuiți și a celor botezați care încă își desăvârșesc mântuirea. Lectura 
din Apocalips ne prezintă un spectacol cu mii și mii din fiecare națiune de pe 
pământ, ce stau în fața lui Dumnezeu și a mielului, cântând din toată inima 
Amin.  Prima lectură din Ioan ne amintește că noi suntem doar la un pas distanță 
ca copii ai lui Dumnezeu în lume. Chiar dacă viitorul rămâne evaziv când vine 
vorba de descriere, ni se amintește că merită pe deplin pregătirea. Evanghelia 
re-afirmă marele paradox. Cei care sunt la extreme în această viață au locuri 
prioritare în împărăția lui Dumnezeu.

S. R.: Cu cât mai mult credința și speranța noastră sunt îndreptate spre patria 
noastră cerească, va trebui să admitem că avem puține cunoștințe în ceea ce 
ne-a fost rezervat. Limbajul uman, chiar și limbajul biblic, încearcă să ne ofere 
o idee. Iar asta este desigur, una scurtă. Ideea de a fi un membru al unei mulțimi 
imense probabil că ne duce cu gândul la membri corurilor vechi și cunoscute. 
Una din siguranțele pe care le avem e aceea că veșnicia va fi caracterizată de 
iubire într-o viață care este complet diferită de tot ceea ce am experimentat 
aici. Din moment ce iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele este 
indisolubil împletită aici, presupunem că exact același lucru îl vom obține și 
acolo. Prietenia, speranța sinceră, nu vor fi pierdute. Sărbătoarea de astăzi ne 
încurajează să credem că legăturile nu vor mai conta. Comuniunea sfinților ne 
reamintește că comunitatea continuă și în ceruri. De asemenea mai credem că 
semnificația Dumnezeului Treime în viața noastră se va intensifica. Asta e ceea 
ce prima lectură din Ioan a afirmat astăzi. Iar fericirile sunt o mare consolare. 
În același moment relele vor fi îndreptate. Nedreptățile vieții nu sunt turnate în 
beton. Iar cei care au pus pe primul loc interesele lui Dumnezeu în viața lor nu 
vor fi uitați.

Comuniunea sfinților îndreaptă spre faptul că există o interacțiune 
considerabilă între cer și lumea noastră. Sfânta Tereza de Lisieux s-a rugat ca 
ea să își poată petrece timpul în cer făcând bine pe pământ. Ea cu siguranță a 
simțit aceste legături puternice. Într-o sărbătoare ca cea de astăzi, noi de fapt 
sărbătorim Sala celebrităților (Hall of fame). Cu mulți ani în urmă era posibil 
să rostești pe nume sfinți care fuseseră recunoscuți oficial. În ultimi ani ei au 
devenit atât de numeroși încât este destul de dificil să ții pasul. Însă este liniștitor 
să știi că Duhul ne adună pe toți împreună. Mare parte din sfinții pe care i-am 
cunoscut poate că nu vor fi canonizați niciodată. Însă asta nu înseamnă că nu 
sunt sfinți și că nu au modelat creștinismul pentru noi. Ei ar putea fi membri 
familiei, un preot sau călugăr dedicat, un bolnav, un martir modern. Datorită 
apropierii lor, ei vorbesc acum destul de tare pentru noi lui Dumnezeu. Iar 
sărbătoarea de astăzi ne amintește că noi trebuie să rămânem mereu una.
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LECTURA I
Am văzut o mulţime mare din toate naţiunile, 

triburile, popoarele şi limbile.
Citire din cartea Apocalipsul sfântului apostol Ioan      7,2-4.9-14
Eu, Ioan, am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui şi 

având sigiliul Dumnezeului cel viu. El a strigat cu glas puternic către cei 
patru îngeri cărora le fusese dat să dăuneze pământului şi mării, 3 spunând: 
„Nu dăunaţi pământului, nici mării şi nici copacilor, până când nu vom 
pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!” 4 Şi am auzit 
numărul celor care au fost însemnaţi cu sigiliul: o sută patruzeci şi patru 
de mii de însemnaţi, din toate triburile fiilor lui Israel. 9 După acestea, 
am văzut şi, iată, o mulţime mare pe care nimeni nu putea să o numere, 
din toate neamurile, triburile, popoarele şi limbile. Ei stăteau în picioare 
în faţa tronului şi în faţa mielului, îmbrăcaţi cu haine albe şi cu ramuri 
de palmier în mâini. 10 Ei strigau cu glas puternic: „Mântuirea aparţine 
Dumnezeului nostru, cel care şade pe tron, şi mielului”. 11 Şi toţi îngerii 
stăteau în picioare în jurul tronului, al bătrânilor şi al celor patru fiinţe, 
cădeau cu faţa la pământ înaintea tronului şi-l adorau pe Dumnezeu 12 şi 
spuneau: „Amin! Binecuvântarea, gloria, înţelepciunea, mulţumirea, 
cinstea, puterea şi tăria să fie Dumnezeului nostru în vecii vecilor! 
Amin!” 13 Unul dintre bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Cine sunt şi 
de unde vin cei care sunt îmbrăcaţi cu haine albe?” 14 I-am zis: „Domnul 
meu, tu ştii”. Iar el mi-a spus: „Aceştia sunt cei care vin din strâmtorarea 
cea mare. Ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele mielului”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6) 
R.: Aceasta este generaţia celor 
      care caută faţa ta, Doamne.

1 Al Domnului este pământul şi tot ce este pe el, 
lumea şi cei care locuiesc în ea. 
2 Căci el l-a întemeiat pe mări 
şi l-a stabilit peste râuri. R.

3 Cine va urca pe muntele Domnului? 
Cine se va ridica în locul său cel sfânt? 
4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată, 
cel care nu-şi înalţă sufletul spre lucruri deşarte. R.

5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul 
şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său. 



6 Aceasta este generaţia celor care-l caută pe el, 
a celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

LECTURA A II-A
Îl vom vedea pe Dumnezeu aşa cum este.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan                 3,1-3
Iubiţilor, vedeţi câtă iubire ne-a dăruit Tatăl: să ne numim copii ai lui 

Dumnezeu! Şi suntem. De aceea, lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu l-a 
cunoscut pe el. 2 Iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu s-a 
arătat încă ce vom fi. Ştim că, atunci când se va arăta, vom fi asemenea 
lui, pentru că îl vom vedea aşa cum este. 3 Oricine are această speranţă în 
el devine curat, aşa cum el este curat.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                    Mt 11,28                            
(Aleluia) „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da 

odihnă”, spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie, 

căci răsplata voastră mare este în ceruri!
          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               5,1-12a
În acel timp, văzând mulţimile, Isus s-a urcat pe munte şi, după ce 

s-a aşezat, s-au apropiat de el discipolii săi. 2 Şi, deschizându-şi gura, îi 
învăţa zicând: 3 „Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia 
cerurilor! 4 Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiaţi! 5 Fericiţi 
cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul! 6 Fericiţi cei cărora le 
este foame şi sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura! 7 Fericiţi cei 
milostivi, pentru că ei vor afla milostivire! 8 Fericiţi cei curaţi la inimă, 
pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu! 9 Fericiţi făcătorii de pace, pentru 
că ei vor fi numiţi fiii lui Dumnezeu! 10 Fericiţi cei persecutaţi din cauza 
dreptăţii, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! 11 Fericiţi sunteţi când 
vă vor insulta, vă vor persecuta şi, minţind, vor spune împotriva voastră 
tot răul din cauza mea. 12a Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie, căci răsplata 
voastră mare este în ceruri!”

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Odată cu apropierea lunilor de iarnă gândurile noastre se 

îndreaptă spre cei care au plecat înaintea noastră și l-au auzit pe 
Domnul spunând, Bine, servitor bun şi credincios...întră în bucuria 



stăpânului tău! Să ne rugăm acum ca și noi să ne putem alătura 
lor când va sosi momentul să părăsim această lume. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru Biserica din lume dar mai ales pentru propria noastră 
dieceză ca lumina evangheliei să continue să strălucească asupra 
noastră. R.

- Isus, cât timp a fost pe pământ, a avut parte de lipsa unui adăpost 
și ne-a cerut să avem grijă de cei aflați în nevoie. Ne rugăm ca 
cei care nu au o casă, prin generozitatea și grija noastră, și ei să 
bucure de pacea unei locuințe iubitoare. R.

- Ne rugăm ca noi toți să fim inspirați de viețile sfinților mai ales a 
celor care și-au dat viața pentru evanghelie. R.

- Să ne amintim acum și de cei bolnavi și de cei care se zbat în 
întunericul disperării, ca și ei să aibă parte de lumina lui Cristos 
în viețile lor. R.

- În evanghelie Isus ne-a învățat că cei care folosesc darurile primite 
de la Dumnezeu vor fi răsplătiți, să ne rugăm ca cei pe care i-am 
cunoscut și deja au plecat dintre noi să ne ajute să cunoaștem și 
noi calea dar mai ales ca și ei să fie cu Cristos care este calea, 
adevărul și viața. R.

Doamne Dumnezeul nostru îți mulțumim pentru toate harurile pe 
care le reverși asupra noastră fără încetare, mai ales prin mijlocirea 
preasfintei noastre mame Maria, și te rugăm să primești toate aceste 
cereri ale noastre. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin.
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


