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Cuvintele ne pot inspira însă ne pot cauza și mult rău, asemenea cuvintelor 

unei soții cicălitoare sau a unui soț, sau al unui părinte prea protector. Scriptura 
ne spune că trebuie să rostim numai cuvintele care ajută oameni. De aceea va 
trebui să fim extra precauți la cuvintele pe care le folosim, fiindcă ele pot cauza 
răni grave.

În textul evangheliei de astăzi, l-am auzit pe Cristos spunând că Omul bun 
scoate binele din tezaurul inimii sale. Cristos spune și ne urgentează să nu 
lăudăm un om înainte de a-l lăsa să vorbească, după cum ne spune cartea 
proverbelor. Astfel Cristos ne cere să evităm condamnările pline de critici și 
judecată din ceea ce spunem.

Sfântul apostol Iacob a spus că limba, nimeni dintre oameni nu poate s-o 
domesticească: ea este un rău nepotolit, plină de otravă ucigătoare. De multe 
ori nu realizăm cât de mult putem răni oameni, pe cei din jurul nostru cu 
cuvintele rele pe care le rostim. Iar asta fiindcă cu toți suntem ființe extrem de 
sensibile ale căror sentimente sunt ușor de rănit, iar cuvintele dure pot cauza 
răni mult mai mari decât abuzul fizic. Într-o casă, nu putem fi niciodată destul 
de precauți în ceea ce spunem. Copii noștri sunt asemenea plantelor gingașe, 
ușor de distrus prin otrava cuvintelor pline de amărăciune. Însă acest lucru 
este un adevăr general. Catehismul înșiruie o listă de păcate ale limbii, precum 
minciuna, calomnia, bârfa, sperjurul, jurămintele, promisiunile false și multe 
altele.

Însă, sunt de părere că minciunile intenționate sunt cele mai comune, cea 
mai întâlnită utilizare greșită a limbi. E un păcat serios fiindcă oameni ar trebui 
să aibă încredere în cuvintele noastre, integritatea însăși, a caracterului și a 
sufletului nostru sunt în joc, la mijloc. Tot la fel și cu comunitatea, fiindcă ea 
ar trebui să aibă la bază, să se bazeze pe adevăr și nu pe minciuni. Mereu sunt 
iritat, ori de câte ori observ la Tv, diverși reporteri, dar mai ales pe internet, care 
nu spun minciuni ci care interpretează greșit adevărul doar pentru a-și atinge 
țelul, ideologia comentatorului. Ceea ce ar trebui să fie în media e o completă 
dreptate, care să urmărească integritatea absolută. Farisei mereu erau în cursa 
de a-l prinde pe Cristos pe picior greșit în ceea ce spunea iar la judecata sa, 
au răstălmăcit ceea ce a spus, cu ajutorul unor martori falși, înaintea lui Pilat. 
Ceea ce a fost o dublă blasfemie.

Același lucru e adevărat și cu promisiunile și jurămintele noastre. Dacă nu 
sunt cu adevărat intenționate atunci nu ar trebui să le facem. În cazuri precum, 
căsătoria, sau la tribunale sau promisiunile publice. Cristos era atât de îngrijorat 
în privința lor încât a spus că mai degrabă să nu promitem, jurăm, deloc; simplul 
adevăr în ceea ce spunem este sfatul său. Deci cuvântul vostru să fie: da, da; 
nu, nu! (Mt 5,37). Cristos era preocupat, în special, de autoritățile religioase 
care se foloseau de jurăminte, care îl invocau pe Dumnezeu ca siguranță pentru 
impunerea propriilor lor practici. Ceea ce era o folosire greșită atât a limbii cât 
și o insultă adusă Dumnezeului adevărului.

Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare       Cf. Ps 17,19-20
Domnul s-a făcut ocrotitorul 

meu şi m-a scos la loc larg, m-a 
mântuit, pentru că mă iubeşte. 

Rugăciunea zilei
Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, 

harul, ca mersul lumii să fie călăuzit 
de orânduirea ta dătătoare de pace 
şi Biserica ta să cunoască bucuria 
de a te sluji în linişte. Prin Domnul 
nostru Isus Cristos.

Lectura I
Nu lăuda pe nimeni înainte de 

a-l fi auzit vorbind.
Citire din cartea lui Ben Sirah                                                           

27,4-7
Când se scutură sita, rămâne 

mizeria; tot aşa, defectele 
omului ies la iveală în discursul 
lui. 5 Vasele olarului, cuptorul le 
încearcă, iar încercarea omului 
este în conversaţia lui. 6 Rodul 
pomului arată îngrijirea lui; tot aşa, 
cuvântul revelează gândirea inimii 
omului. 7 Înainte de discurs, nu-l 
lăuda pe om: aceasta este încercarea 
oamenilor.                    

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 91(92),2-3.13-14.15-16 (R.: 2a) 
R.: Cât de frumos este 
      să-l lăudăm pe Domnul!

2 Cât de frumos este să-l lăudăm pe  
 Domnul, 
să cântăm numele tău, Preaînalte, 
3 să facem cunoscută de dimineaţă  
 îndurarea ta 
şi noaptea fidelitatea ta! R.

13 Cel drept va înflori ca un    

 palmier, 
va creşte ca un cedru din Liban. 
14 Cei plantaţi în casa Domnului 
vor înflori în curţile Dumnezeului   
 nostru. R.

15 Ei aduc roade şi la bătrâneţe, 
îşi păstrează seva şi prospeţimea, 
16 ca să facă cunoscut că: „Domnul,  
 stânca mea, este drept, 
în el nu este nedreptate”. R.

Lectura a II-a
Mulţumire fie lui Dumnezeu, 

care ne dă victoria, 
prin Domnul nostru Isus 

Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi 

a sfântului apostol Paul către 
Corinteni                          15,54-58

Fraţilor, când fiinţa aceasta 
supusă putrezirii se va îmbrăca 
în neputrezire şi fiinţa aceasta 
muritoare se va îmbrăca în nemurire, 
atunci se va împlini cuvântul 
scris: „Moartea a fost înghiţită 
de victorie. 55 Unde este, moarte, 
victoria ta? Unde este, moarte, 
ghimpele tău?” 56 Ghimpele morţii 
este păcatul, iar puterea păcatului 
este Legea. 57 Însă mulţumire fie lui 
Dumnezeu care ne dă victoria prin 
Domnul nostru Isus Cristos. 58 Aşa 
încât, fraţii mei iubiţi, fiţi tari, 
neclintiţi; prisosind totdeauna 
în lucrarea Domnului, ştiind că 
munca voastră nu este zadarnică în 
Domnul!

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie
Fil 2,15-16

(Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii, ca 



aproape sau de departe suntem 
de singurul Dumnezeu adevărat. 
Să ne rugăm la această sfântă 
Liturghie ca să găsim drumul 
nostru spre casa în care se află El. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică ca 
ea să aducă mereu prezența 
vindecătoare a lui Isus în viețile 
oamenilor. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să ne 
ajute să vindecăm și să reînnoim 
inima noastră acum când auzim 
cuvintele sale și primim iubirea 
sa în preasfânta Euharistie. R.

- Ne rugăm ca locuințele noastre să 
semene cu curtea lui Dumnezeu 
pentru a practica iubirea, bucuria 
și pacea unul față de celălalt. R.

- Ne rugăm ca noi să ne deschidem 
mințile și inimile îndrumărilor 
Duhului Sfânt pentru ca astfel să 
putem înțelege planul misterios 
al lui Dumnezeu pentru noi. R.

- Ne rugăm ca noi să găsim umilința 
de care avem nevoie pentru a 
accepta greșelile și eșecurile dar 
mai ales curajul de a ne schimba 
cu ajutorul prietenilor buni. R.

- Ne rugăm pentru toți răposați 
noștri, ca bunul și milostivul 
Dumnezeu să îi primească în 
casa sa veșnică. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu 

să fiţi în mijlocul lumii ca nişte fă-
clii mereu aprinse! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Gura lui vorbeşte din prisosul 

inimii.  
     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca             6,39-45
În acel timp, Isus le-a spus 

şi o parabolă: „Poate un orb să 
conducă un alt orb? Nu vor cădea 
amândoi în groapă? 40 Discipolul 
nu este superior învăţătorului, dar 
orice discipol instruit va fi la fel 
ca învăţătorul său. 41 De ce, aşadar, 
vezi paiul din ochiul fratelui tău, 
însă nu iei în seamă bârna din ochiul 
tău? 42 Cum poţi să-i spui fratelui 
tău: «Frate, lasă-mă să scot paiul 
din ochiul tău!» atunci când nu vezi 
bârna din ochiul tău? Ipocritule, 
scoate mai întâi bârna din ochiul tău 
şi atunci vei vedea limpede să scoţi 
paiul din ochiul fratelui tău! 43 Căci 
nu este niciun pom bun care să facă 
fructe rele şi, iarăşi, niciun pom rău 
care să facă fructe bune, 44 pentru că 
orice pom se cunoaşte după fructele 
proprii: doar nu se culeg smochine 
din spini şi nici struguri din 
mărăcini. 45 Omul bun scoate binele 
din tezaurul bun al inimii sale, iar 
cel rău scoate răul din tezaurul rău 
al inimii sale. Căci gura lui vorbeşte 
din prisosul inimii”.              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Oriunde se duce inima 

noastră când e liberă acolo e și 
Dumnezeul nostru. Cuvintele și 
faptele noastre revelează cât de 
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

ai spus că vei lua inima noastră 
de piatră și o vei schimba cu una 
de carne. Reînnoiește te rugăm în 
noi Duhul tău și fă ca cuvintele și 
faptele noastre să arate că iubirea 
ta e în inimile noastre. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin

Asupra Darurilor
Dumnezeule, de la tine primim 

ceea ce aducem în dar numelui 
tău, iar tu primeşti ofranda slujirii 
noastre ca faptă vrednică de răsplată. 
De aceea, implorăm bunătatea ta, 
ca darul primit de la tine, singura 
noastră avuţie, să rodească pentru 

noi răsplată veşnică. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie      Cf. Ps 12,6
Îi voi cânta Domnului, pentru 

căm-a copleşit cu bunuri, şi voi 
preamări numele Dumnezeului 
Preaînalt!

După Împărtășanie
Îndestulaţi cu darul mântuitor, 

implorăm, Doamne, îndurarea ta, 
ca, prin acelaşi sacrament prin 
care ne întăreşti în această viaţă 
trecătoare, să binevoieşti a ne 
face părtaşi de viaţa veşnică. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

Rugaciunea pacii a sfântului Rugaciunea pacii a sfântului 

Francisc din AsisiFrancisc din Asisi

Doamne, fă din mine un instrument al păcii tale: unde 
este ură, să aduc iubire, unde este ofensă, să aduc iertare, 
unde este dezbinare, să aduc unire, unde este îndoială, să 
aduc credință, unde este greșeală, să aduc adevăr, unde 
este disperare, să aduc speranță, unde este tristețe, să aduc 
bucurie, unde este întuneric, să aduc lumină.

O, Doamne, Ajută-mă să am încredere nu atât să fiu 
mângâiat, cât să mângâi, nu atât să fiu înțeles, cât să 
înțeleg, nu atât să fiu iubit, cât să iubesc. Căci cel ce se 
uită pe sine, se găsește; celui ce iartă, i se va ierta; și cel ce 
moare, se trezește la viața veșnică. Amin!
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