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În textul evangheliei de astăzi, cuvântul cheie este libertate sau eliberare. 

Acest cuvânt cheie, deschide întreaga misiune și întregul mesaj al lui Cristos. 
Când Isus a fost însărcinat cu citirea Scripturii, el a ales un text din cartea lui 
Isaia, text care enunța programul, planul său de acțiune, misiunea sa aici pe 
pământ. Fraza principală, inima acestui text e expresia, m-a trimis să proclam 
celor captivi eliberarea. Iar apoi la finalul textului, Isus a adăugat, Astăzi s-a 
împlinit Scriptura aceasta pe care ați ascultat-o cu urechile voastre.

Însă Isus nu poate duce la împlinire lucrarea, opera sa mesianică în acest 
timp al nostru și în locurile în care trăim decât dacă ne punem încrederea în el, 
decât dacă urmăm calea lui și luptăm pentru cauza lui.

După cum nici o țară nu poate supraviețui, nu poate prospera singură când 
are prea mulți oameni care stau degeaba. De exemplu, când aplicăm pentru un 
loc de muncă, avem nevoie de experiență și de tot ceea ce avem nevoie pentru 
a obține acel loc de muncă. De cele mai multe ori nu ceea ce știm e important ci 
mai ales pe cine cunoaștem. Nu capacitatea, calitatea și abilitățile unei persoane 
sunt cele importante, ci cantitatea și capacitatea de muncă enormă cu bani 
puțin pe timp lung. Tot la fel și cu împărăția lui Dumnezeu, care presupune 
eliberarea de toate păcatele, nu poate prospera când are atât de mulți creștini 
care nu fac nimic.

Această veste bună a eliberării va deveni o simplă utopie, o simplă iluzie 
dacă suntem doar niște creștini de umplutură, creștini care susțin că cred în 
Cristos dar care nu sunt angajați la cauza sa.

Se spune că Dumnezeu i-a chemat la un moment dat pe primi trei președinți 
dintre cei mai populari din lume, printre care era cel al Statelor Unite, al Rusiei 
și al României. Dumnezeu le-a spus un singur lucru, Lumea se va sfârși peste 
câțiva ani. Cei trei președinți s-au întors în țările lor și le-a transmis acest 
lucru oamenilor lor, le-a spus ceea ce Dumnezeu le spusese lor. Președintele 
Rusiei le-a spus rușilor, Dragi mei confrați, am două lucruri să vă comunic, 
iar ambele sunt rele. Primul e că există un Dumnezeu iar al doilea e că lumea 
se va sfârși.

Președintele Americii le-a spus americanilor, Dragi mei confrați, Am două 
lucruri să vă comunic, una din ele este bună iar cealaltă este rea. Vestea bună 
este că există un Dumnezeu, iar cea rea e că lumea se va sfârși.

Apoi a venit și rândul președintelui României să le vorbească românilor. 
Acesta le-a spus, Dragi mei confrați, am trei lucruri să vă comunic, și toate 
trei sunt vești bune. Prima e că există Dumnezeu. A doua e că a vorbit cu 
președintele vostru. Iar a treia veste bună e că lumea se va sfârșit peste câțiva 
ani și că toate problemele noastre se vor sfârși. Și cu asta am spus tot.

Dacă aceasta este atitudinea creștinului, de a nu face nimic pentru răspândirea  
veștii cele bune a eliberării, cum  putem spera, aștepta ca opera mesianică, 
lucrarea lui Cristos să fie îndeplinită, să aibă loc?       Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare           Cf. Ps 95,1.6
Cântaţi-i Domnului un cântec 

nou, cântaţi-i Domnului, toţi locui-
torii pământului! Strălucirea şi mă-
reţia sunt înaintea feţei sale, tăria 
şi frumuseţea sunt în lăcaşul său 
sfânt. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi veş-

nic, călăuzeşte viaţa noastră după 
voinţa ta, pentru ca, în numele Fiu-
lui tău preaiubit, să ne învrednicim 
a fi tot mai bogaţi în fapte bune. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Se citeau lămurit bucăţi din cartea 

Legii lui Dumnezeu 
şi erau explicate aşa încât toţi 

înţelegeau ceea ce se citea.
Citire din cartea lui Nehemia                                               

8,2-4a.5-6.8-10 
În zilele acelea, preotul Esdra 

a adus legea înaintea adunării 
alcătuită din bărbaţi şi femei şi din 
toţi cei care puteau s-o înţeleagă ca 
s-o asculte. Era ziua întâi a lunii a 
şaptea. 3 Esdra a citit din ea de când 
s-a luminat până la amiază în piaţa 
care este înaintea Porţii Apelor, în 
faţa bărbaţilor, a femeilor şi a celor 
care puteau să înţeleagă. Urechile 
întregului popor erau îndreptate 
spre Cartea Legii. 4a Esdra, scribul, 
stătea pe o platformă de lemn pe 
care o făcuseră pentru această 
ocazie. 5 Esdra a deschis cartea 
înaintea întregului popor, căci era 
mai sus decât tot poporul. Când a 
deschis-o, tot poporul s-a ridicat în 
picioare. 6 Esdra l-a binecuvântat 
pe Domnul Dumnezeul cel mare, 
iar tot poporul a răspuns ridicând 

mâinile: „Amin! Amin!” Apoi 
s-au plecat cu faţa la pământ 
şi s-au prosternat înaintea 
Domnului. 8 Ei citeau fragmente 
din Cartea Legii lui Dumnezeu, le 
dădeau sensul şi explicau ceea ce 
citeau. 9 Guvernatorul Nehemia, 
preotul şi scribul Esdra şi leviţii 
care explicau poporului au zis 
întregului popor: „Ziua aceasta este 
sfântă pentru Domnul Dumnezeul 
vostru; nu jeliţi şi nu plângeţi!” - 
căci tot poporul plângea în timp ce 
asculta cuvintele legii. 10 Ei le-au 
zis: „Mergeţi şi mâncaţi mâncăruri 
grase şi beţi vinuri dulci; trimiteţi 
porţii celor care nu şi-au pregătit 
nimic pentru că este sfântă ziua 
aceasta pentru Domnul nostru. 
Nu fiţi trişti, pentru că bucuria 
Domnului este forţa voastră!”                     

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 18(19),8.9.10.15 (R.: In 6,63b) 
R.: Cuvintele tale, Doamne,
      sunt duh şi viaţă.

8 Legea Domnului este desăvârşită, 
înviorează sufletul; 
mărturia Domnului este adevărată, 
îl face înţelept pe cel neştiutor. R.
9 Orânduirile Domnului sunt   
 drepte, înveselesc inima, 
poruncile Domnului sunt    
 strălucitoare, 
luminează ochii. R.
10 Teama de Domnul este curată,   
 rămâne pentru totdeauna; 
judecăţile Domnului sunt    
 adevărate, 
toate sunt drepte. R.



15 Plăcute să-ţi fie cuvintele gurii   
 mele 
şi gândurile inimii mele să ajungă   
 înaintea ta, 
Doamne, stânca mea şi    
 răscumpărătorul meu! R.

Lectura a II-a
Voi sunteţi trupul lui Cristos şi 

membrele fiecare în parte.
Citire din Scrisoarea întâi 

a sfântului apostol Paul către 
Corinteni                     12,12-14.27

Fraţilor, aşa cum trupul este 
unul şi are multe membre, iar toate 
membrele trupului, deşi sunt multe, 
formează un singur trup, tot la fel 
şi Cristos. 13 Căci noi toţi am fost 
botezaţi într-un singur Duh spre 
a forma un singur trup, fie iudei, 
fie greci, fie sclavi, fie liberi, şi 
toţi am fost adăpaţi într-un singur 
Duh. 14 Trupul nu este un singur 
membru, ci mai multe. 27 Voi sunteţi 
trupul lui Cristos şi membru fiecare 
în parte.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie
Lc 4,18abc

(Aleluia) “Duhul Domnului este 
asupra mea: pentru aceasta m-a 
uns, să duc săracilor vestea cea 
bună;  m-a trimis să proclam celor 
captivi eliberarea”, spune Domnul.  
(Aleluia)

Evanghelia                                                         
Astăzi s-a împlinit Scriptura 

aceasta.
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca   1,1-4; 4,14-21
Deoarece mulţi au încercat să 

alcătuiască o istorisire a faptelor care 
s-au împlinit printre noi, 2 aşa cum ni 
le-au transmis cei care de la început 
au fost martori oculari şi au devenit 
slujitori ai cuvântului, 3 după ce 
am cercetat toate de la început cu 
grijă, m-am gândit să ţi le scriu şi 
eu în mod sistematic, preabunule 
Teofil, 4 ca să te convingi de 
temeinicia învăţăturilor pe care 
le-ai primit. 4,14 Isus s-a întors în 
Galileea cu puterea Duhului şi 
faima lui s-a răspândit în toate 
împrejurimile. 15 Iar el învăţa în 
sinagogile lor şi era glorificat de 
toţi. 16 A venit la Nazaret, unde 
fusese crescut, şi a intrat în sinagogă, 
după obiceiul lui, în zi de sâmbătă, 
şi s-a ridicat ca să citească. 17 I 
s-a dat Cartea profetului Isaia şi, 
deschizând cartea, a găsit locul în 
care era scris: 18 „Duhul Domnului 
este asupra mea: pentru aceasta m-a 
uns să duc săracilor vestea cea bună; 
m-a trimis să proclam celor captivi 
eliberarea şi celor orbi recăpătarea 
vederii, să redau libertatea celor 
asupriţi; 19 să vestesc un an de 
bunăvoinţă al Domnului”. 20 Apoi, 
închizând cartea, şi dând-o înapoi 
slujitorului, s-a aşezat. Ochii tuturor 
din sinagogă erau aţintiţi spre 
el. 21 A început apoi să le vorbească: 
„Astăzi s-a împlinit Scriptura 
aceasta pe care aţi ascultat-o cu 
urechile voastre”.              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Când Isus s-a dus la Nazaret, 

a proclamat vestea cea bună 
a mântuirii. Să îi cerem și noi 
acum Tatălui ceresc, în numele 



       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

Fiului său, harul de a ne împlini 
misiunea noastră creștină. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, 
ca ea să lucreze neobosit 
pentru promovarea valorilor 
evangheliei. R.

- Ne rugăm pentru conducători 
statelor, ca ei să lucreze pentru 
crearea unei lumii în care 
oameni să se bucure de libertatea 
religioasă, siguranță și pace. R.

- Ne rugăm pentru doctori și 
asistente, ca ei să lucreze fără 
egoism pentru alinarea celor 
bolnavi. R.

- Ne rugăm ca Duhul Domnului 
să fie evident în fiecare dintre 
noi, în continuarea misiunii lui 
Isus de aducere a evangheliei 
în viețile noastre, prin iubirea și 
grija pe care noi o arătăm tuturor 
celor aflați în nevoie. R.

- Ne rugăm pentru noi înșine, ca 
acolo unde găsim neglijență, 
suferință sau ură să avem 

inspirația de a aduce grija, 
vindecarea și iubirea. R.

- Ne rugăm pentru toți răposați 
noștri care au murit cu speranța 
de a fi uniți cu Dumnezeu în 
împărăția sa cerească. R.
Dumnezeule atotputernic, 

iubirea ta pentru noi depășește 
speranțele și dorințele noastre. 
Iartă-ne eșecurile, păstrează-
ne în pacea ta, și condu-ne pe 
calea vieții veșnice. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, primeşte 

cu bunăvoinţă şi sfinţeşte darurile 
noastre, ca ele să devină pentru noi 
izvor de mântuire. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie    Cf. Ps 33,6
Apropiaţi-vă de Domnul şi veţi 

fi luminaţi şi feţele voastre nu se 
vor ruşina.

După Împărtășanie
Dumnezeule atotputernic, fă, 

te rugăm, ca noi, care am primit 
harul tău dătător de viaţă să fim 
întotdeauna mândri de darul primit. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
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