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Astăzi, Isus ne transmite una dintre cele mai frumoase învățături morale, 

fericirile. Fericiri care, cu toate că sunt poruncile sale, nu sunt doar o listă de 
legi, ci o adevărată binecuvântare pentru toți copii lui Dumnezeu.

Am un vis, începea unul dintre discursurile lui Martin Luther King, discurs 
despre importanța drepturilor omului pentru afro-americani. Textul evangheliei 
de astăzi este discursul Am un vis, al lui Cristos, discurs care este un capitol 
important pentru dreptatea împărăției lui Dumnezeu, de pe pământ, pe care el 
a stabilit-o. Mai exact, în fericiri Isus a pus curăția inimii mai presus de lege. 
Cristos a pus dreptatea interioară, spirituală înaintea moralității. În Vechiul 
Testament legea era totul. Însă fericirile lui Cristos sunt o corectare necesară 
a toate acestea. Motiv pentru care oameni precum Gandi sau Tolstoy le-au 
găsit atât de minunate. De aceea, lista lui Cristos, lista numită așa să nu faci a 
atitudinilor interioare, sunt necesare pentru a duce o viață bună, detașată, 
milostivă, pașnică și însetată după dreptate.

De asemenea, fericirile sunt cele mai bune modele, necesare transformării 
lumii în care trăim, într-un loc plin de fericire.  Sfântul evanghelist Luca 
în pasajul evangheliei de astăzi ne-a transmis trei fericiri, fericiri pe care 
evanghelistul Matei le-a extins la opt. Cu toate că lista lui Luca este una mai 
scurtă ea este la fel de puternică.

De exemplu, prima dintre ele, Fericiţi cei săraci în duh (Mt 5,3). Cristos nu 
spune că e bine să fii sărac ci că Dumnezeu ia această parte a săracilor, întoarce 
zbuciumul lor, și le asigură un loc în ceruri. Însă cuvintele lui Cristos spun mai 
mult decât atât. El oferă și soluția pentru sărăcie, prin a cere tuturor sărăcia 
în duh, detașarea de bunurile nemiloase, detașarea interioară de rădăcina 
nedreptății. Pe scurt, va trebui să fim mulțumiți cu puțin și să împărțim în mod 
egal resursele dacă dorim să înlăturăm sărăcia, ca toți să fim fericiți.

Pe lângă aceasta, în fericiri ni se vorbește și de acel detașament care ne va 
elibera din interior și ne va face mult mai fericiți. Asemenea lui Scrooge, care 
era cea mai nefericită persoană dintre toți, care era și sclavul aurului. Dacă ne 
eliberăm de toate acestea ne vom da seama că avem prieteni pretutindeni, chiar 
și în cele mai joase locuri. Însă va trebui să ținem minte că lumea coruptă ne va 
urî pentru faptul că arătăm tuturor cât de nefolositoare și lipsite de satisfacție 
sunt toate aceste obsesii materiale.

Pe de altă parte, practicarea acestor fericiri duc la moartea lui Cristos. Deși 
acuzat de numeroase crime adevărata lui greșeală a fost faptul că a arătat 
fariseilor și Romanilor, cruzimea și cinismul bogățiilor lumești și a puterii 
politice. Ei nu se putea împotrivi lui așa că au ales să distrugă această viziune 
a sa prin al ucide, totul pentru a-și salva propriul sistem corupt....              

Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare           Cf. Ps 30,3-4
Fii pentru mine, Doamne, o stân-

că ocrotitoare, o cetate întărită, ca 
să mă mântuieşti! Căci tu eşti stân-
ca mea, cetatea mea, pentru numele 
tău, mă vei călăuzi şi mă vei hrăni. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, tu ne-ai spus că-ţi 

faci lăcaş în inimile drepte şi cura-
te: dă-ne fericirea să trăim pururi în 
harul tău, astfel încât să binevoieşti 
a locui în noi. Prin Domnul nostru 
Isus Cristos.

Lectura I
Blestemat să fie omul care-şi 

pune încrederea în om; 
binecuvântat să fie omul care-şi 

pune încrederea în Domnul!
Citire din cartea profetului 

Ieremia                                                  17,5-8
Aşa vorbeşte Domnul: 

„Blestemat este bărbatul care-şi 
pune încrederea în om şi-şi pune 
tăria într-un muritor şi inima lui se 
îndepărtează de Domnul. 6 El este 
ca un ienupăr în Arabah, nu vede 
când vine binele. Stă într-un loc 
uscat din pustiu, în pământ sărac 
şi de nelocuit. 7 Binecuvântat este 
bărbatul care se încrede în Domnul 
şi Domnul este cauza încrederii 
sale. 8 El este ca pomul plantat 
lângă apă, care-şi întinde rădăcinile 
pe mal; nu se teme când vine arşiţa, 
frunzele lui sunt verzi, în anul 
secetos nu se îngrijorează şi nu 
încetează să facă fructe.                    

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: Ps 39(40),5a) 
R.: Fericit este bărbatul 

care şi-a pus încrederea în   
 Domnul.

1 Fericit omul care nu umblă după   
 sfatul celor nelegiuiţi, 
nu zăboveşte pe calea păcătoşilor 
şi nu se aşază în adunarea celor   
 care batjocoresc, 
2 dar îşi găseşte plăcerea în legea   
 Domnului 
şi la legea lui cugetă ziua şi   
 noaptea. R.

3 El este ca pomul sădit pe malul   
 apei, 
care dă rod la timpul potrivit; 
frunzele lui nu se veştejesc 
şi tot ceea ce face se încununează   
 cu succes. R.

4 Nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi,   
 nu tot aşa; 
ei sunt ca pleava pe care o spulberă  
 vântul. 
6 Căci Domnul cunoaşte calea   
 celor drepţi, 
iar calea celor nelegiuiţi duce la   
 pieire. R.

Lectura a II-a
Dacă Cristos nu a înviat, 

credinţa voastră este zadarnică.
Citire din Scrisoarea întâi 

a sfântului apostol  Paul către 
Corinteni                    15,12.16-20

Fraţilor, dacă se vesteşte că 
Cristos a înviat din morţi, cum spun 
unii dintre voi că nu există înviere 
din morţi? 16 Căci dacă morţii nu 
învie, nici Cristos nu a înviat, 17 iar 
dacă Cristos nu a înviat, credinţa 
voastră este zadarnică şi voi sunteţi 
încă în păcatele voastre, 18 iar 



căci, iată, răsplata voastră va fi 
mare în cer! Pentru că aşa făceau 
şi părinţii lor cu profeţii. 24 Dar, 
vai vouă, bogaţilor, pentru că vă 
primiţi mângâierea! 25 Vai vouă, 
celor care sunteţi sătui acum, căci 
veţi suferi de foame! Vai vouă, 
celor care râdeţi acum, căci veţi 
jeli şi veţi plânge! 26 Vai vouă, când 
toţi oamenii vă vor vorbi de bine; 
pentru că aşa au făcut părinţii lor 
profeţilor falşi”.              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Vestea cea bună a lui Isus 

Cristos ne umple cu acea bucurie 
cu care vom putea fi mulțumiți 
doar atunci când vom plini de 
viața sa dumnezeiască. Ca și copii 
ai Dumnezeului cel viu, să venim 
acum la Domnul în rugăciune 
spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să fim poporul 
care se încrede în Domnul, 
aducând roade pentru Dumnezeu 
printr-o viață de integritate și 
fapte bune. R.

- Ne rugăm ca noi să fim mai 
convinși de aceste învățături ale 
lui Isus și mai angajați în trăirea 
vieților noastre în conformitate 
cu aceste principii. R.

- Ne rugăm și pentru părinți ai 
căror copii simt chemarea la 
preoție și la viața consacrată, ca 
ei să îi susțină și încurajeze să 
ajungă la înțelegerea a ceea ce se 

cei care au adormit în Cristos au 
pierit. 19 Şi dacă ne-am pus speranţa 
în Cristos numai în viaţa aceasta, 
suntem cei mai vrednici de milă 
dintre toţi oamenii. 20 Dar acum, 
Cristos a înviat din morţi, fiind 
începutul învierii celor adormiţi.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie
Lc 6,23ab

(Aleluia) “Bucuraţi-vă în ziua 
aceea şi tresăltaţi de bucurie, spune 
Domnul, căci, iată, răsplata voastră 
va fi mare în cer!” (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Fericiţi voi, cei săraci! Dar, vai 

vouă, bogaţilor!  
     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca 6,17-18a.20-26
În acel timp, coborând împreună 

cu Cei Doisprezece, Isus s-a oprit 
pe câmpie. O mare mulţime de 
discipoli ai săi şi mult popor din 
toată Iudeea, din Ierusalim şi din 
toată zona de coastă a Tirului şi 
a Sidonului, 18a au venit ca să-l 
asculte şi să fie vindecaţi de bolile 
lor. 20 Ridicându-şi ochii spre 
discipolii săi, a spus: „Fericiţi 
voi, cei săraci, căci a voastră este 
împărăţia lui Dumnezeu! 21 Fericiţi 
voi, care acum sunteţi flămânzi, 
căci vă veţi sătura! Fericiţi voi, 
care plângeţi acum, căci veţi 
râde! 22 Fericiţi veţi fi când oamenii 
vă vor urî, când vă vor exclude, 
când vă vor insulta şi vor şterge 
numele vostru ca infam din cauza 
Fiului Omului! 23 Bucuraţi-vă în 
ziua aceea şi tresăltaţi de bucurie, 



       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

cere de la ei. R.

- Ne rugăm pentru cei care sunt 
persecutați din cauza credinței lor 
în Cristos, ca ei să experimenteze 
prezența sa cu ei. R.

- Ne rugăm pentru cei care au fost 
abandonați de societate, ca ei să 
aibă parte de experiența iubirii lui 
Dumnezeu prin slujirea Bisericii 
și a creștinilor. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați 
noștri, ca ei aibă parte de 
moștenirea sfinților în împărăția 
cerurilor. R.

Dumnezeule milostiv și iubitor, 
aflați acum în fața maiestății tale 
dorim să ne reînnoim încrederea 
în tine. Te rugăm să ne acorzi ceea 
ce avem nevoie în comunitatea 

noastră și în lume. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, ca aceste 

daruri sfinte să ne purifice şi să ne 
reînnoiască, şi celor care împlinesc 
voinţa ta să le dobândească răsplata 
veşnică. Prin Cristos, Domnul 
nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Cf. Ps 77,29-30

Au mâncat şi s-au săturat pe 
deplin, Domnul le-a împlinit 
dorinţa; aşteptarea nu le-a fost 
înşelată.

După Împărtășanie
Tu ne-ai îndestulat, Doamne, 

la ospăţul ceresc: dă-ne, te rugăm, 
harul de a înseta pururi după 
izvorul vieţii adevărate. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

RugaciuneRugaciune

Cuvântul tău, Doamne Isuse, este lumina care luminează 
drumul nostru si ne ajută să înfruntăm dificultățile. Cuvântul 
tău, Doamne Isuse, este izvor de înțelepciune, la el ne ducem 
pentru a găsi forță în alegerile si în hotărârile care oferă o cale si 
un sens existenței noastre. Cuvântul tău, Doamne Isuse, este ca si 
un foc care mistuie ceea ce este contrar planului divin, aprinzând 
sentimente noi si curaj. Cuvântul tău, Doamne Isuse, cere o ascultare 
atentă dar si o inimă docilă, aducând astfel roade cuvenite. De aceea 
ni-l oferi pe Duhul tău: pentru ca să ne amintească de orice cuvânt, 
să îndepărteze orice tulburare, să trezească mereu dorința de a vesti 
si de a trăi Evanghelia ta, pentru ca pe acest pământ uscat să crească 
compasiunea si                                                             milostivirea. Amin.
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