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Cineva din mulțime ia cerut lui Isus să îi spună fratelui lui să împartă 

moștenirea cu el. Însă Isus refuză categoric cererea omului. După aceasta, Isus 
îi avertizează pe discipoli săi în privința lăcomiei. Frați își distrug relațiile 
fraterne din cauza bunurilor materiale, fizice. Lăcomia i-a făcut orbi față de 
lucrurile ce țin de spirit. În loc că caute lucrurile, aspectele cerului, după cum 
ne-a sfătuit sfântul apostol Paul în cea de-a doua lectură de la această sfântă 
liturghie, ei caută lucrurile acestui pământ.

În această zi, cu siguranță vor fi o mulțime de reacții pe întregul pământ, la 
adresa textului evangheliei de astăzi. Pentru unii, lectura va fi asemenea unui 
șoc. Iar asta fiindcă ei cred că tot ceea ce contează în viață e acumularea de 
bunuri, de averi, de case, de proprietăți, de investiții financiare, de mașini, de 
bărci și multe altele asemenea. Unii vor fi profund mișcați. Vor vedea acest 
text evanghelic ca o chemare. Și ca urmare, vor ajunge să își vândă averile, 
bunurile pentru a se putea alătura unui ordin călugăresc pentru ca să poată 
acumula un alt tip de averi, o avere spirituală.

Unii, după celebrarea sfintei Liturghii vor merge acasă și vor începe să își 
scrie propriul testament. Vor încerca să determine cui va rămâne toată averea 
lor, sau cum va fi împărțită. Apoi, tot ceea ce vor spera e ca după moartea lor, 
toate acele dorințe ale lor să fie duse la îndeplinire, ca nimeni să nu conteste acel 
testament al lor într-o curte de judecată, sau mai bine zis la tribunal. Pentru alți, 
cuvântul lui Dumnezeu cu siguranță a intrat pe o ureche și a ieșit pe cealaltă. 
Aceștia au eșuat în a primi, în a păstra cum se cuvine înțelepciunea spirituală a 
lui Dumnezeu din această lectură.

Luând în considerare toate aceste tipuri de reacții, ne dăm seama de un 
lucru care e destul de evident, de faptul că toate bunurile, cu toate că sunt 
tranzitorii, trecătoare, lipsite de valoare și goale, ele tot au o influență asupra 
minții omului.

De aceea vă invit în continuare să vorbim despre lăcomie. Scriitori antici 
numesc lăcomia ca dorința neordonată de a aduna averi și bunuri și de a ignora 
tărâmul spiritual, denumindu-l și în diferite moduri, ca lăcomie, poftă sau chiar 
aviditate.

Mulți lideri religioși ai lumii spun că lăcomia e materia de bază din care 
sunt făcute toate celelalte păcate capitale. Este mama, baza și începutul a 
toate celelalte păcate. Iar asta fiindcă găzduiește o altă serie de păcate precum, 
înșelătoria, minciuna, prejudiciul și violența. Duce pe om la trădarea prietenilor, 
la încăpățânare, la indiferență față de suferința săracilor și a celor nevoiași dar 
mai ales îi face orbi față de realitatea unei vieții viitoare.

Pentru budiști, ei cred că trebuie să se păstreze pe ei înșiși departe de a 
se agăța de lucrurile materiale. Atașamentele față de bunurile materiale țin 
o persoană într-o stare de ciclu continuu de viață și moarte, sau de continuă 
renaștere. O persoană fiind nevoită să depășească atașamentele față de bunurile 
materiale pentru a putea opri acest ciclu de renașteri. Lăcomia este văzută ca 
opusul renunțării la bunurile materiale. Învățăturile hinduse despre lăcomie 
sunt asemănătoare celor Budiste. Ca și în budism, hinduși privesc lăcomia ca 
un pericol și cred că este un rezultat al unui ciclu de renașteri. Legea Karmei 
spune că lăcomia este cauza primară a suferinței din această lume. Astfel, 
evitarea lăcomiei pentru Hinduși este o lege de bază. Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare                 Ps 69,2.6
Dumnezeule, vino în ajutorul 

meu; Doamne, grăbeşte-te să mă 
ajuţi! Tu eşti ajutorul şi eliberato-
rul meu; Doamne, nu întârzia! 

Rugăciunea zilei
Fii alături, Doamne, de slujito-

rii tăi şi arată-le celor care te im-
ploră bunătatea ta nemărginită; ei 
sunt mândri să te recunoască drept 
Creator şi Cârmuitor; reînnoieşte şi 
păstrează în ei harul tău, ca să-ţi fie 
plăcuţi pururi. Prin Domnul nostru 
Isus Cristos.

Lectura I
Ce are omul în toată truda lui?

Citire din cartea lui Qohelet                                                       
1,2; 2,21-23

Deşertăciunea deşertăciunilor 
- spune Qohelet -, deşertăciunea 
deşertăciunilor, toate sunt 
deşertăciune! 2,21 Căci există 
câte un om care se trudeşte cu 
înţelepciune, cu ştiinţă şi cu succes 
şi om care nu se trudeşte şi i se dă 
partea. Şi aceasta este deşertăciune 
şi rău mare. 22 Căci ce are omul 
în toată truda lui şi în toată goana 
inimii lui cu care se trudeşte sub 
soare? 23 Căci toate zilele sale 
sunt osteneală şi inima lui nu se 
poate odihni din cauza indignării 
îndeletnicirii lui nici noaptea. Şi 
aceasta este deşertăciune.                   

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 89(90),3-4.5-6.12-13.14 şi 17 
(R.: 1) 
R.: Doamne, tu ai fost locul 
nostru 
      de refugiu din generaţie în 

generaţie.

3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în   
 ţărână, 
tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui   
 Adam!” 
4 Pentru că, în ochii tăi, o mie de   
 ani 
sunt ca ziua de ieri, care a trecut, 
 şi ca o strajă de noapte. R.

5 Îi iei ca un şuvoi; sunt ca un vis; 
6 dimineaţa sunt ca iarba care   
 creşte; 
dimineaţa înfloreşte şi creşte, 
seara este cosită şi se usucă. R.

14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu   
 bunătatea ta, 
ca să tresăltăm de bucurie 
şi să ne veselim în toate zilele   
 vieţii noastre! 
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
Căutaţi cele de sus, unde 

Cristos şade la dreapta lui 
Dumnezeu!

Citire din Scrisoarea sfântului 
apostol Paul către Coloseni         

3,1-5.9-11
Fraţilor, dacă aţi înviat împreună 

cu Cristos, căutaţi cele de sus, 
unde Cristos şade la dreapta 
lui Dumnezeu! 2 Cugetaţi la 
cele de sus, şi nu la cele de pe 
pământ, 3 căci voi aţi murit şi viaţa 



îmbelşugată 17 şi se gândea în sine: 
«Ce mă fac, pentru că nu am unde 
să-mi adun recolta?» 18 Apoi şi-a 
zis: «Voi face astfel: voi dărâma 
hambarele şi îmi voi construi 
altele mai mari; voi aduna acolo 
tot grâul şi toate bunurile mele 19 şi 
voi spune sufletului meu: suflete, 
ai adunat bunuri suficiente pentru 
mulţi ani. Odihneşte-te, mănâncă, 
bea şi bucură-te de viaţă!» 20 Însă 
Dumnezeu i-a zis: «Nebunule, 
chiar în noaptea aceasta ţi se va cere 
sufletul; iar cele pe care le-ai pregătit 
ale cui vor fi?» 21 Aşa se întâmplă 
cu acela care adună comori pentru 
sine, dar nu este bogat înaintea lui 
Dumnezeu”.              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, Isus ne-a 

spus că dacă dorim să fim cu 
adevărat bogați atunci va trebui 
să căutăm adevăratele comori. 
Să îi cerem acum lui Dumnezeu 
harul de a discerne care sunt 
aceste daruri atât de prețioase, 
spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru creștini de 
pretutindeni, ca noi să căutăm 
mereu compasiunea și iubirea lui 
Dumnezeu pentru noi și pentru 
cei bolnavi sau suferinzi. R.

- Ne rugăm pentru lideri noștri 
civili, ca ei să primească 
binecuvântarea lui Dumnezeu 
prin a călca pe urmele lui Cristos 
și prin a se lăsa luminați de 

voastră este ascunsă împreună cu 
Cristos în Dumnezeu! 4 Când se 
va arăta Cristos, care este viaţa 
voastră, atunci şi voi vă veţi arăta 
împreună cu el în glorie. 5 Aşadar, 
daţi morţii membrele pământeşti: 
desfrânarea, necurăţia, patima, 
pofta cea rea şi lăcomia, care este 
idolatrie. 9 Nu vă minţiţi unii pe 
alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de 
omul cel vechi împreună cu faptele 
lui 10 şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, 
care se înnoieşte după chipul 
creatorului său pentru a ajunge la 
cunoaştere, 11 unde nu mai este nici 
grec, nici iudeu, nici circumcizie, 
nici necircumcizie, nici barbar, nici 
scit, nici sclav, nici liber, ci Cristos 
care este totul în toate.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie    Mt 5,3
(Aleluia) Fericiţi cei săraci în duh,  
pentru că a lor este împărăţia cer-
urilor! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Cele pe care le-ai pregătit ale 

cui vor fi.
     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca          12,13-21
În acel timp, unul din mulţime i-a 

spus lui Isus: „Învăţătorule, spune-i 
fratelui meu să împartă moştenirea 
cu mine!” 14 Dar el i-a răspuns: 
„Omule, cine m-a stabilit judecător 
sau împărţitor peste voi?” 15 Apoi 
le-a zis: „Fiţi atenţi şi păziţi-vă de 
orice lăcomie, deoarece chiar şi 
atunci când cineva este bogat, viaţa 
lui nu constă în ceea ce are!” 16 Şi 
le-a spus o parabolă: „Un om bogat 
avea un ogor care a dat o recoltă 



cuvântul lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru copii de 
pretutindeni, ca ei să fie 
binecuvântați cu grijă și iubire 
din partea celor din jurul lor. R.

- Ne rugăm ca noi să realizăm 
mereu că viața nu e asigurată 
de ceea ce deținem ci de 
profunzimea relației noastre cu 
Cristos și iubirea Tatălui ceresc. 
R.

- Ne rugăm ca noi să devenim 
ochii, urechile și mâinile lui 
Cristos în grija față de darurile 
pe care Dumnezeu ni le-a oferit. 
R.

- Ne rugăm pentru toți cei care au 
murit de curând, ca ei să fie primi 
în împărăția cerurilor. R.

Milostive Dumnezeule, învață-
ne să ne punem speranța și 
încrederea în tine și nu în ceea 

ce e trecător din această lume. 
Dă-ne te rugăm harul de a fi mai 
atenți față de nevoile noastre și 
nu față de dorințele proprii. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin

Asupra Darurilor
În bunătatea ta, Doamne, 

sfinţeşte aceste daruri şi, primind 
jertfa adusă în Duhul Sfânt, fă din 
noi ofrandă veşnică închinată ţie. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie        Înţ 16,20
Tu ne-ai dat, Doamne, pâine 

din ceruri, care are în sine orice 
desfătare, bineplăcută tuturor. 

După Împărtășanie
Însoţeşte-i necontenit, Doamne, 

cu ocrotirea ta pe aceia pe care 
i-ai înnoit cu pâinea cerească; 
hrănindu-i neîncetat în această 
viaţă, învredniceşte-i, te rugăm, de 
mântuirea veşnică. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

PovestioaraPovestioara

O poveste rusească spune că la un moment dat un proprietar 
de pământ a auzit că se acordă subvenții, în pământ, lângă 
frontieră. Acest om deja deținea deja vaste terenuri ce se puteau 

considera la fel de bine ca o adevărată avere. Însă el era departe de a fi 
mulțumit cu ceea ce avea.

La frontieră, i s-a spus că mărimea ternului care i se va da, va depinde 
de cât de mult poate acoperi cu piciorul pe durata unei zilei. Iar regula 
era destul de clară, că trebuie să pornească în zori. Tot ceea ce reușea să 
acopere era a lui. Însă dacă el nu va ajunge la punctul final, la apus, atunci 
va rata ocazia de a primi acel pământ.

Așa că proprietarul a pornit la drum odată cu răsăritul soarelui și a 
continuat să meargă până la apus. Dându-și seama că nu va ajunge la 
timp, în locul de unde plecase la răsăritul soarelui până când acesta avea 
să apună, omul nostru a început să alerge. Însă când mai avea doar câțiva 
pași, a căzut jos și a murit de epuizare fizică.
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