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În textul evangheliei de astăzi, un tânăr fuge la Isus, îngenunchează în fața 

lui și plin de entuziasm îi spune, Învăţătorule bun, ce trebuie să fac ca să 
moştenesc viaţa veşnică? Iar Isus îi răspunde că trebuie să păstreze poruncile, 
menționând în același timp doar șase dintre ele. Surprinzător e faptul că omul 
susține că el mereu a păstrat aceste porunci. Însă el nu era satisfăcut, mulțumit, 
doar cu cele 10 porunci ca ghid al său în viață. El tot insista să cunoască mai 
mult asupra a ceea ce trebuie să facă pentru a dobândi viața veșnică. Isus îi 
spune că următorul pas include două lucruri, primul e acela de a vinde tot ceea 
ce are iar al doilea e de a da toți bani obținuți celor săraci. Cererea, porunca 
era aceea de a da, renunța, de a se detașa de toate bunurile lumești pentru a se 
dedica complet lui Cristos.

Tânărul a plecat de acolo întristat fiindcă era foarte bogat. Nu avea cum 
să accepte propunerea lui Cristos de a renunța și de a se detașa de lucrurile 
materiale. Trist e faptul că tănârul iubea mai mult ceea ce avea decât iubirea 
pe care o avea față de Cristos. El se iubea, pe sine însuși, mai mult decât îl 
iubea pe Dumnezeu. El iubea mai mult lucrurile acestei lumi decât lucrurile 
cerului. Orice persoană care pune lucrurile înaintea altora, pe sine mai presus 
de Dumnezeu sau lucrurile lumești înaintea vieții veșnice, îi întoarce spatele 
lui Isus.

Isus ne cheamă astăzi, pe toți de la tot ceea ce e lumesc și de la tot ceea ce 
cuprinde ea pentru a ne îndrepta spre Dumnezeu dar mai ales pentru a-l urma 
pe el fără șovăire, cu inima întreagă. Pentru a putea răspunde cu inima întreagă 
la această chemare unele lucruri vor trebui lăsate în urmă pentru a-i putea face 
loc lui Dumnezeu în lăcașul inimii și a minții noastre. Asta e ceea ce numim noi 
a renunța sau detașamentul de bunurile materiale și urmarea Domnului după 
propriile sale condiții. Catehismul Bisericii Catolice la numărul 2544, spune că 
Isus le cere ucenicilor săi să-l prefere faţă de tot şi de toţi şi le propune „să se 
lepede de tot ce au” (Lc 14, 33), de dragul lui şi al Evangheliei. Cu puţin timp 
înainte de pătimirea lui, le-a dat-o ca exemplu pe văduva săracă din Ierusalim, 
care, din sărăcia ei, a dat tot ce avea pentru trai. Porunca dezlipirii de bogăţii 
e obligatorie pentru a intra în Împărăţia cerurilor.

Trist e că, noi toți, suntem mult prea atașați de bunurile acestei lumii de aceea 
va trebuii să renunțăm la egoismul nostru și să scăpăm de lucrurile noastre, și 
abia atunci vom fi capabili să îl urmăm pe Isus ca adevărați discipoli ai săi.

Să ne întrebăm, Ce trebuie să fac eu pentru a moșteni viața veșnică? Iar prin 
asta nu mă refer la viața veșnică petrecută în iad. Cu toți cunoaștem și adesea 
mergem pe această cale atât de ușoară. Mă refer la viața veșnică ce duce spre 
mântuire și spre Împărăția cerurilor, spre împărăția lui Dumnezeu.

Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare              Ps 129,3-4
Dacă te-ai uita la fărădelegi, 

Doamne, Doamne, cine ar mai pu-
tea să stea în faţa ta? La tine, însă, 
este iertare, Dumnezeul lui Israel! 

Rugăciunea zilei
Te rugăm, Doamne, ca harul tău 

să ne întâmpine şi să ne însoţească 
pururi, ca să nu încetăm niciodată 
de a face binele. Prin Domnul nos-
tru Isus Cristos.

Lectura I
Bogăţia am considerat-o nimic 
în comparaţie cu înţelepciunea.

Citire din cartea Înţelepciunii 
7,7-11

M-am rugat şi mi-a fost dată 
priceperea, am invocat şi a venit 
la mine duhul înţelepciunii. 8 Am 
preferat-o sceptrelor şi tronurilor 
şi bogăţia am considerat-o nimic 
în comparaţie cu ea. 9 Nu am 
asemănat-o cu o piatră preţioasă, 
căci tot aurul, în văzul ei, este puţin 
nisip şi ca argila este considerat 
argintul înaintea ei. 10 Am iubit-o mai 
mult decât sănătatea şi frumuseţea 
şi am preferat să o am în locul 
luminii, căci strălucirea care vine 
de la ea este fără apus. 11 Au venit 
la mine toate cele bune împreună 
cu ea şi bogăţie fără măsură este în 
mâinile ei.                       

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 89(90),12-13.14-15.16-17 (R.: 
14) 
R.: Satură-ne cu bunătatea ta, 
Doamne, 
     ca să tresăltăm de bucurie!

12 Învaţă-ne să numărăm zilele   
 noastre, 
ca să dobândim înţelepciunea   
 inimii! 
13 Întoarce-te, Doamne; până când? 
Ai milă de slujitorii tăi! R.

14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu   
 bunătatea ta, 
ca să tresăltăm de bucurie 
şi să ne veselim în toate zilele   
 vieţii noastre! 
15 Umple-ne de veselie tot atâtea   
 zile câte ne-ai umilit 
şi tot atâţia ani câţi am văzut   
 răul! R.

16 Fă ca slujitorii tăi să vadă   
 lucrarea ta şi fiii lor,    
 maiestatea ta. 
17 Bunăvoinţa Domnului    
 Dumnezeului nostru   
 să fie asupra noastră! 
Fă sigură pentru noi lucrarea   
 mâinilor noastre! 
Da, fă sigură lucrarea mâinilor   
 noastre! R.

Lectura a II-a
Cuvântul lui Dumnezeu 

pătrunde până la despărţitura 
sufletului.

Citire din Scrisoarea către 
Evrei                                        4,12-13

Fraţilor, cuvântul lui Dumnezeu 
este viu, plin de putere şi mai 
ascuţit decât orice sabie cu 
două tăişuri; el pătrunde până la 
despărţitura sufletului şi a duhului, 
a încheieturilor şi a măduvei şi 
judecă sentimentele şi gândurile 
inimii. 13 Şi nu este nicio creatură 
ascunsă înaintea lui, ci toate sunt 



goale şi descoperite pentru ochii 
aceluia în faţa căruia vom da cont.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
Mt 5,3

(Aleluia) Fericiţi cei săraci în duh, 
pentru că a lor este împărăţia ceru-
rilor! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Vinde ceea ce ai, apoi vino şi 

urmează-mă!
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu           10,17-30
În timp ce Isus pleca la drum, un 

om a venit în fugă şi, îngenunchind, 
l-a întrebat: „Învăţătorule bun, ce 
trebuie să fac ca să moştenesc viaţa 
veşnică?” 18 Isus i-a zis: „De ce-
mi spui bun? Nimeni nu este bun, 
decât numai Dumnezeu. 19 Cunoşti 
poruncile: «Să nu ucizi! Să nu 
comiţi adulter! Să nu furi! Să 
nu dai mărturie falsă! Să nu 
înşeli! Cinsteşte pe tatăl tău şi pe 
mama ta!»” 20 Atunci el i-a zis: 
„Învăţătorule, toate acestea le-am 
păzit din tinereţea mea”. 21 Isus, 
privindu-l fix, l-a îndrăgit şi i-a 
spus: „Un lucru îţi lipseşte: mergi, 
vinde ceea ce ai şi dă săracilor şi 
vei avea comoară în cer, apoi vino 
şi urmează-mă!” 22 Întristat de acest 
cuvânt, el a plecat abătut, pentru că 
avea multe bogăţii. 23 Atunci, privind 
în jur, Isus le-a spus discipolilor 
săi: „Cât de greu vor intra în 
împărăţia lui Dumnezeu cei care au 
bogăţii!” 24 Discipolii se mirau de 
cuvintele lui. Dar Isus, luând din 
nou cuvântul, le-a zis: „Copii, cât 
de greu este să se intre în împărăţia 

lui Dumnezeu! 25 Mai uşor este 
ca o cămilă să treacă prin urechea 
acului decât ca un bogat să intre 
în împărăţia lui Dumnezeu”. 26 Iar 
ei erau peste măsură de uluiţi şi 
spuneau între ei: „Atunci, cine 
se poate mântui?” 27 Privindu-i, 
Isus le-a spus: „Pentru oameni 
este imposibil, nu însă pentru 
Dumnezeu, căci pentru Dumnezeu 
toate sunt posibile”. 28 Petru a 
început să-i spună: „Iată, noi am 
lăsat toate şi te-am urmat!” 29 Isus 
i-a zis: „Adevăr vă spun că nu este 
nimeni care a lăsat casă sau fraţi sau 
surori, sau mamă sau tată sau copii, 
sau ogoare pentru mine şi pentru 
evanghelie 30 şi să nu primească 
însutit acum, în timpul acesta, case, 
fraţi, surori, mame, copii şi ogoare, 
dar şi persecuţii, iar în veacul care 
va veni, viaţa veşnică”.                                   

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, să aducem 

cu încredere toate rugăciunile 
noastre înaintea lui Dumnezeu 
Tatăl nostru cel ceresc, știind că 
tot ceea ce îi cerem el ne va oferi 
conform voinței sale divine, știind 
bine că la el toate sunt posibile. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, ca 
ea să continue să arate grija și 
susținerea ei pentru cei neglijați 
și marginalizați. R.

- Ne rugăm pentru înțelepciunea 
de a căuta mai întâi Împărăția 
lui Dumnezeu și de a ne petrece 
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viețile în slujirea lui. R.

- Ne rugăm pentru oameni de 
pretutindeni, ca Dumnezeu să le 
binecuvânteze activitățile și să îi 
ajute să se susțină unul pe altul. 
R.

- Ne rugăm pentru tineri pe care 
Dumnezeu i-a chemat să îl 
urmeze, ca ei să aibă curajul 
și generozitatea de a răspunde 
pozitiv chemării sale. R.

- Ne rugăm pentru bolnavi și 
suferinzi din comunitatea 
noastră, ca ei să fie vindecați în 
numele lui Isus. R.

- Ne amintim și de cei dragi ai 
noștri care nu mai sunt printre 
noi, ca ei să se odihnească în 
pace. R.

Tată ceresc, dă-ne te rugăm 
curajul de a rămâne săraci în duh 
pentru ca astfel să ne asculți toate 

aceste rugăciuni ale noastre pe 
care le rostim în fața maiestății 
tale. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Primeşte, Doamne, rugăciunile 

credincioşilor tăi împreună cu 
darurile pe care ţi le oferim, pentru 
ca, îndeplindu-ne cu iubire aceste 
îndatoriri de fii ai tăi, să putem 
ajunge în mărirea ta. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie    Cf. Ps 33,11
Bogaţii au sărăcit şi îndură 

foame, dar cei care îl caută pe 
Domnul nu duc lipsă de nimic..

După Împărtășanie
Dumnezeule, noi implorăm 

stăruitor maiestatea ta, ca, 
hrănindu-ne cu trupul şi sângele 
preasfânt al Fiului tău, să ne faci 
părtaşi de firea dumnezeiască. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

RugăciuneRugăciune

Doamne, bunurile pământești au devenit deseori, în lumea de azi, 
scopul vieții, dar în învățătura ta ne spui că pentru a deveni discipolii 
tăi,trebuie să renunțăm la bogății. Nu este posibil, deci, să te urmăm si în 
același timp să ne asigurăm viața încrezându-ne în bunuri. Trebuie să 
renunțăm la bunăstarea pe care ne-o permite banul? Pentru tine, Doamne, 
drumul urmării cere radicalitate. Trebuie să acceptăm mereu exemplul tău, al 
unei alegeri totale față de Tatăl si de Împărăția lui, față de valorile evanghelice. 
Tu ne îndemni prin exemplul si învățătura ta că iubirea, milostivirea si 
solidaritatea sunt mai importante decât siguranțele pământești. Cine vrea să te 
urmeze, trebuie să găsească libertatea față de valorile umane pentru a te sluji 
“din toată inima, din tot sufletul si din tot cugetul”. Doamne, purifică-ne si 
ajută-ne în drumul urmării.                                                             Amin.


