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Textul evangheliei de astăzi ne vorbește despre cum Isus se ruga într-o zi, 

într-un anumit loc, iar după ce a terminat, un discipol i-a cerut să îi învețe și pe 
ei cum să se roage. Așa că Isus a început să îi învețe faimoasa rugăciune, Tatăl 
Nostru, sau rugăciunea Domnească după cum mai este cunoscută. Rugăciune 
care este un model al tuturor rugăciunilor, în acele momente în care ne rugăm 
lui Dumnezeu.

Astfel, vă invit în continuare să reflectăm împreună asupra fiecărui articol 
din rugăciunea pe care Domnul ne-a învățat-o în textul evangheliei de astăzi. 
Iar pentru această reflecție mă voi folosi de anumite texte luate din cartea unui 
mare predicator verbit, Frank Mihailic, intitulată Un gând pentru astăzi.

Primul articol este Tatăl Nostru. Începem această rugăciune prin a spune Tatăl 
Nostru. Două cuvinte foarte creștine. Rugăciunea Tatăl Nostru nu are nici un 
Eu sau al meu. E vorba doar despre noi și al nostru. Când a început să se 
răspândească credința creștină, oamenilor li se vorbea despre un Dumnezeu 
bun pe care ei îl numeau Tatăl Nostru. Lucru care făcea o diferență enormă în 
rugăciunile lor. Creștinismul însă este diferit de celelalte religii iar asta fiindcă 
în celelalte religii oamenilor le este frică de Dumnezeii lor motiv și pentru care 
nu îndrăzneau să îi numească zei tați, părinți. Însă pentru noi creștini treburile 
stau complet diferit iar asta fiindcă noi îl numim pe Dumnezeul nostru ca Tatăl 
Nostru. Nu ne mai este frică de Dumnezeul nostru când ne rugăm iar asta 
fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu bun care ne dă lucruri bune.

Al doilea articol, sau secțiune e sfințească-se numele tău. Un lucru e clar 
că ne place să ne auzim numele. Dacă oameni doresc să primească o atenție 
imediată tot ce trebuie să facă e să strige numele și imediat se vor deschide 
numeroase urechi. Numele nostru este muzică pentru urechile noastre. Fără 
nici o îndoială e faptul că tot la fel e și cu Dumnezeu.

Evrei din Vechiul Testament aveau un respect deosebit pentru Dumnezeu, 
un respect atât de mare încât nu îndrăzneau nici măcar să îi pronunțe numele 
lui real, adevărat. Era un taboo, ceva interzis, ceva ce ei nu aveau voie să 
pronunțe. Cea de-a doua poruncă a lui Dumnezeu spune Să nu rostești numele 
Domnului Dumnezeului tău în zadar. Poruncă care ne interzice să blestemăm, 
să jurăm sau să folosim numele lui Dumnezeu la mânie.

Al treilea articol este Vie Împărăția ta. Împărăția lui Dumnezeu pe pământ 
nu are nimic de-a face cu țările sau pământul. Să ne amintim ceea ce ne-a 
spus Isus la un moment dat în textul evangheliei după Luca, împărăția lui 
Dumnezeu este înlăuntrul vostru!. Acesta este și locul în care trebuie să dorim 
ca Dumnezeu să fie rege: în inimile noastre.

Însă cum se va întâmpla aceasta? Dacă mergem mai departe la următorul 
articol din rugăciunea Tatăl Nostru care spune, facă-se voia ta, precum în cer 
așa și pe pământ. Dacă toți cei care ne aflăm pe pământ am face ceea ce dorește 
și voiește Dumnezeu, atunci am avea parte de începutul raiului pe pământ. Cerul 
este cer fiindcă toți cei care se află acolo fac exact ceea ce dorește Dumnezeu 
și tot ceea ce îi place lui Dumnezeu, mereu. Sfinți fac aceasta. Asta e și ceea ce 
îi face sfinți. Iar cerul e plin de sfinți...... 

Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare        Cf. Ps 67,6-7.36
Dumnezeu locuieşte în lăcaşul 

său cel sfânt; Dumnezeu îi adună 
pe toţi într-un gând în casa lui. El 
îi dă poporului său putere şi tărie. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, ocrotitorul celor ce 

nădăjduiesc în tine, fără tine nimic 
nu e deplin, nimic nu e sfânt; spo-
reşte-ţi îndurarea faţă de noi, pentru 
ca, prin puterea şi sub călăuzirea ta, 
astfel să ne folosim de bunurile tre-
cătoare încât să ne bucurăm încă de 
pe acum de cele veşnice. Prin Dom-
nul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Să nu se supere Domnul meu, 

dacă îndrăznesc să mai vorbesc!
Citire din cartea Genezei                                                                 

18,20-32
În zilele acelea, Domnul a zis: 

„Strigătul împotriva Sodomei şi 
Gomorei s-a mărit şi păcatul lor 
este foarte greu. 21 De aceea voi 
coborî să văd dacă purtarea lor 
corespunde cu strigătul lor ajuns 
până la mine; iar de nu, voi şti ce să 
fac”. 22 Bărbaţii s-au întors de acolo 
şi s-au îndreptat spre Sodoma, 
în vreme ce Abraham stătea încă 
înaintea Domnului. 23 Abraham 
s-a apropiat şi i-a zis: „Oare îl vei 
nimici pe cel drept împreună cu 
cel nelegiuit? 24 Poate că se află 
cincizeci de drepţi în cetate; oare 
îi vei nimici şi nu vei suporta locul 
pentru cei cincizeci de drepţi care 
sunt în ea? 25 Departe de tine să 
faci un lucru ca acesta: să-l faci pe 
cel drept să moară împreună cu cel 
nelegiuit şi să fie cu cel drept cum 
este cu cel nelegiuit! Departe de tine! 
Oare judecătorul întregului pământ 
nu va face judecată?” 26 Domnul i-a 
răspuns: „Dacă voi găsi în Sodoma, 

în cetate, cincizeci de drepţi, 
voi suporta tot locul de dragul 
lor!” 27 Abraham a reluat: „Iată, am 
îndrăznit să vorbesc cu Domnul, eu 
care sunt praf şi cenuşă! 28 Poate 
că din cincizeci de drepţi vor lipsi 
cinci. Vei nimici pentru cei cinci 
toată cetatea?” I-a răspuns: „N-o voi 
nimici dacă voi găsi acolo patruzeci 
şi cinci”. 29 Abraham a continuat să 
vorbească şi a zis: „Poate că se vor 
găsi acolo patruzeci”. I-a răspuns: 
„Nu o voi face de dragul celor 
patruzeci”. 30 A zis: „Să nu se mânie 
Domnul meu dacă voi mai vorbi! 
Poate că se vor găsi acolo treizeci!” 
A răspuns: „Nu o voi face dacă voi 
găsi acolo treizeci!” 31 Abraham 
a zis: „Iată, am îndrăznit să mai 
vorbesc Domnului meu. Poate se 
vor găsi acolo douăzeci!” A răspuns: 
„Nu o voi distruge de dragul celor 
douăzeci!” 32 A zis: „Să nu se mânie 
Domnul meu dacă voi mai vorbi o 
singură dată. Poate se vor găsi acolo 
zece!” A răspuns: „Nu o voi nimici 
de dragul celor zece!”                   

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 137(138),1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8 
(R.: cf. 3a) 
R.: Ascultă-mă, Doamne, 
      când strig către tine!
1 Te laud, Doamne, din toată inima, 
pentru că ai ascultat cuvintele gurii  
 mele. 
Îţi cânt înaintea îngerilor. 
2a Mă prostern spre templul tău cel  
 sfânt. R.
2bc Laud numele tău pentru    
 îndurarea şi adevărul tău, 
căci ţi s-a mărit faima prin    
 împlinirea cuvintelor tale. 



şi nu am ce să-i pun înainte!», 7 dacă 
celălalt dinăuntru, răspunzând, îi 
zice: «Nu mă deranja; uşa este deja 
închisă şi copiii sunt cu mine în pat, 
nu pot să mă scol să-ţi dau», 8 vă 
spun, chiar dacă nu se va scula să-i 
dea pentru că îi este prieten, pentru 
insistenţa lui se va scula şi-i va da 
ceea ce are nevoie. 9 De aceea şi 
eu vă spun: Cereţi şi vi se va da; 
căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se 
va deschide! 10 Căci oricine cere 
primeşte; cine caută găseşte; iar celui 
care bate i se va deschide. 11 Care 
tată dintre voi, dacă fiul îi cere un 
peşte, îi va da în loc de peşte un 
şarpe, 12 sau dacă îi cere un ou, îi va 
da un scorpion? 13 Aşadar, dacă voi, 
cei care sunteţi aici, răi cum sunteţi, 
ştiţi să daţi daruri bune copiilor 
voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru 
din ceruri îl va da pe Duhul Sfânt 
celor care i-l cer?”

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie
Rom 8,15

(Aleluia) Nu aţi primit un Duh de 
sclavie, ca să vă fie din nou teamă,  
ci aţi primit Duhul înfierii prin care 
strigăm: “Abba, Tată!” (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Cereţi şi vi se va da!

     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca         
11,1-13

În acel timp au intrat într-un sat. 
O femeie cu numele de Marta l-a 
primit pe Isus în casa ei. 39 Aceasta 
avea o soră numită Maria care, stând 
la picioarele Domnului, asculta 
cuvântul lui. 40 Însă Marta era 
ocupată cu multele griji ale casei. 
Venind la el, i-a zis: „Doamne, 

3 În ziua în care te-am chemat,   
 m-ai ascultat, 
m-ai îmbărbătat şi sufletul mi l-ai   
 întărit. R.
6 Oricât de sus ar fi Domnul, el îl   
 vede pe cel umil 
şi îl recunoaşte din depărtare pe cel  
 mândru. 
7ab Chiar dacă trebuie să trec   
 printr-o mare strâmtorare, 
tu mă faci să trăiesc, în ciuda   
 mâniei duşmanilor mei. R.
7c Tu îţi întinzi mâna şi dreapta ta   
 mă mântuieşte. 
8 Domnul va duce la bun sfârşit 
ceea ce a început pentru mine. 
Doamne, bunătatea ta este veşnică. 
Nu părăsi, Doamne, lucrarea   
 mâinilor tale! R.

Lectura a II-a
Dumnezeu v-a readus la viaţă 

împreună cu el, 
iertându-vă toate nelegiurile.

Citire din Scrisoarea sfântului 
apostol Paul către Coloseni            

                   2,12-14
În acel timp, Isus se afla într-

un loc oarecare şi se ruga. Când 
a terminat, unul dintre discipolii 
săi i-a spus: „Doamne, învaţă-
ne să ne rugăm, aşa cum Ioan i-a 
învăţat pe discipolii lui”. 2 Atunci 
le-a zis: „Când vă rugaţi, spuneţi: 
«Tată, sfinţească-se numele tău, vie 
împărăţia ta! 3 Dă-ne nouă în fiecare 
zi pâinea cea de toate zilele 4 şi iartă-
ne păcatele noastre pentru că şi noi 
iertăm oricui ne greşeşte; şi nu ne 
duce în ispită!»” 5 Apoi le-a spus: 
„Dacă unul dintre voi are un prieten 
şi merge la el la miezul nopţii şi-i 
spune: «Prietene, împrumută-mi 
trei pâini 6 pentru că un prieten al 
meu a sosit la mine dintr-o călătorie 



nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat 
singură să servesc? Spune-i să mă 
ajute!” 41 Domnul, răspunzând, i-a 
zis: „Marta, Marta, pentru multe te 
mai îngrijeşti şi te frămânţi, 42 însă 
un lucru este necesar: Maria a ales 
partea cea bună, care nu-i va fi 
luată”.              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, Isus a spus, 

Cereți și vi se va da, căutați și veți 
afla, bateți și vi se va deschide. Cu 
încredere în aceste cuvinte ale lui 
Isus să adresăm și noi acum toate 
rugăciunile noastre spunând 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru poporul lui 
Dumnezeu, ca noi să devenim 
adevărați oameni ai rugăciunii 
și ai laudei aduse Tatălui nostru 
ceresc, Fiului și Duhului Sfânt. 
R.

- Ne rugăm pentru toți cei 
care suferă persecuții pentru 
credința lor, ca ei să aibă parte 
de experiența solidarității din 
partea celorlalți creștini pentru a 
persevera în ciuda dificultăților 
lor. R.

- Ne rugăm pentru tineri, ca 
ei să continue să crească în 
înțelepciune, cunoaștere și 
iubirea lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru cei care suferă 
de diferite boli, ca ei să găsească 
alinare în rugăciunile adresate lui 
Dumnezeu și prin grija primită 
de la cei din jurul lor. R.

- Ne rugăm pentru casele noastre, 
ca ele să fie locuri de pace și 
iubire, pline de rugăciune și 
de sentimentul prezenței lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm și pentru cei dragi ai 
noștri care nu mai sunt printre 
noi, ca ei să fie părtași la 
plinătatea iubirii și fericirii din 
împărăția lui Dumnezeu. R.

Dumnezeule atotputernic și 
veșnic, înțelepciunea ta ne-a 
învățat că rugăciunea este cea 
mai mare sursă a puterii pe 
pământ. Dă-ne te rugăm harul 
de a avea mereu încrederea că tu 
ne asculți toate aceste rugăciuni 
ale noastre. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, primeşte 

aceste daruri pe care le avem din 
bunătatea ta; tainele preasfinte, 
prin care lucrează puterea harului 
tău, să sfinţească viaţa noastră de 
acum şi să ne ducă la fericirea 
veşnică. Prin Cristos, Domnul 
nostru.

Ant. la Împărtăşanie        Ps 102,2
Binecuvântează-l, suflete al 

meu, pe Domnul şi nu uita nicicând 
de binefacerile sale. 

După Împărtășanie
Am primit, Doamne, 

dumnezeiasca taină, memorial 
veşnic al pătimirii Fiului tău; dă-
ne, te rugăm, fericirea să ne fie 
spre mântuire acest dar pe care 
ni l-a dăruit el însuşi, în iubirea 
sa negrăită. El, care vieţuieşte şi 
domneşte în vecii vecilor.
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