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Am dat zilele acestea de o povestioară despre un om care a murit și a ajuns 

în fața tronului de judecată. Divinul și supremul judecător a mers la cartea 
vieții însă nu i-a găsit numele acelui bărbat scris acolo. Așa că l-a anunțat pe 
om că locul lui este în iad. Omul a protestat zicând, Dar ce am făcut? Nu am 
făcut nimic. Tocmai, a răspuns Dumnezeu, tocmai de aceea te duci în iad că 
nu ai făcut nimic. Acel om ar putea fi la fel de bine și bogatul din parabola din 
textul evangheliei de astăzi.

Parabola pe care tocmai am auzit-o a bogatului și a lui Lazăr, cu siguranță 
ne-a făcut să ne întrebăm de ce bogatul a mers în iad. El avea bunuri materiale 
și avea tot ceea ce avea nevoie. Nu există nici o mențiune că el și-ar fi dobândit 
toate aceste bunuri prin mijloace imorale, precum, mita și corupția, din moment 
ce nu există nici un indiciu că toate bogățiile lui ar fi fost câștigate prin nedreptăți 
sau prin alte rele. Nu ni se spune nici faptul că el ar fi fost responsabil pentru 
sărăcia sau mizeria în care se afla Lazăr. De fapt nu ni se spune nici măcar 
faptul că Lazăr ar fi cerșit de la el iar el ar fi refuzat să îl ajute. Nu ni se spune 
că ar fi comis vro crimă sau vreo altă faptă rea. Tot ceea ce ni se spune e faptul 
că el se hrănea bine și se îmbrăca bine după cum ar fi făcut oricare altă ființă 
umană care are parte de succes.  Așa că, de ce s-a dus el în iad?

În timp ce Lazăr, care tradus înseamnă Dumnezeu e ajutorul meu, nu doar 
că era sărac din punct de vedere material ci suferea și de un handicap fizic din 
moment ce acesta ședea la poarta omului bogat. Câini îi lingeau bubele și cel 
mai probabil tot aceiași câini erau cei care îi furau puțina pâine pe care reușea 
să și-o procure pentru el însuși. Câini, în lumea antică, simbolizau satisfacerea, 
mulțumirea. A îndura chinul câinilor sălbatici nu făcea nimic altceva decât ca 
agonia, mizeria și suferința lui Lazăr să fie una și mai mare. Însă în ciuda unei 
vieți lipsite de noroc și suferință, Lazăr nu și-a pierdut nici măcar pentru o clipă 
speranța în Dumnezeu. Ochi săi au rămas ațintiți asupra comorii care îl aștepta 
sus în ceruri. Iar într-un final a ajuns să fie extrem de bogat fiindcă îl avea pe 
Dumnezeu în el.

De fapt, nu există nimic rău ori greșit în a avea bogății sau bunuri materiale, 
fiindcă ele nu sunt nici rele dar nici bune, ci ceea ce facem cu ele e bun sau rău. 
Ceea ce e rău e momentul în care toate aceste bogății și bunuri ajung să ne lege 
departe de bucurie, de împlinire și de semnificație și înțeles a vieții proprii. În 
momentul în care bani ajung să fie Dumnezeul nostru, în acel moment oameni 
vor deveni instrumentele noastre de creare a și mai multor bani iar Dumnezeu 
rămâne fără loc în inimile noastre, este dat afară. Bunurile pot fi adevărate 
obstacole în calea uceniciei sau pot fi folosite în slujba ei. Ideal ar fi ca tot ceea 
ce avem să fie dobândit prin împărtășire, ceea ce necesită timp, talent dar mai 
ales comoară.
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Ant. la intrare 
Dan 3,31.29.30.43.42

Toate câte ni le-ai făcut, Doam-
ne, întru judecată adevărată le-ai 
făcut, căci am păcătuit împotriva ta 
şi de poruncile tale nu am ascultat; 
însă, tu dă-i slavă numelui tău şi fă 
cu noi după mulţimea îndurărilor 
tale! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care îţi dezvălui 

atotputernicia mai ales prin milă şi 
iertare, te rugăm, revarsă neconte-
nit harul tău asupra noastră, pentru 
ca, grăbindu-ne în întâmpinarea fă-
găduinţelor tale, să ne facă părtaşi 
de bunurile cereşti. Prin Domnul 
nostru Isus Cristos.

Lectura I
Vor fi deportaţi în fruntea 

deportaţilor şi va înceta ospăţul 
celor care stau întinşi.

Citire din cartea profetului Am
os                                                     6,1a.4-7

Aşa vorbeşte Domnul cel 
Atotputernic: „Vai de cei care sunt 
fără grijă în Sion! 4 Ei se culcă 
pe paturi de fildeş şi se întind 
pe divanele lor; mănâncă miei 
din turmă şi viţei din mijlocul 
grajdului. 5 Ei se iau după sunetul 
alăutei, ca David gândesc pentru 
ei instrumente muzicale. 6 Beau 
din vase vin şi se ung cu cel dintâi 
untdelemn, dar nu se întristează de 
zdrobirea lui Iosif. 7 De aceea, vor 
fi deportaţi în fruntea deportaţilor 
şi va înceta ospăţul celor care stau 
întinşi.

                  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 145(146),7.8-9a.9bc-10 (R.: 1b) 
R.: Suflete al meu, 
      laudă-l pe Domnul! 
      sau: 
     Aleluia.

7 Domnul face judecată pentru cei   
 asupriţi, 
el dă pâine celor flămânzi. 
Domnul îi eliberează pe cei   
 închişi. R.

8 Domnul deschide ochii celor orbi, 
Domnul îi ridică pe cei împovăraţi, 
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi, 
9a Domnul are grijă de cei    
 străini. R.

9bc Sprijină pe văduvă şi pe orfan, 
dar nimiceşte calea celor nelegiuiţi. 
10 Domnul, Dumnezeul tău,   
 Sionule, 
stăpâneşte în veci, din generaţie în  
 generaţie. R.

Lectura a II-a
Păzeşte porunca până la 

arătarea Domnului!
Citire din Scrisoarea întâi 

a sfântului apostol Paul către 
Timotei                               6,11-16

Preaiubitule, tu, om al lui 
Dumnezeu, urmăreşte dreptatea, 
evlavia, credinţa, iubirea, 
statornicia, blândeţea! 12 Luptă 
lupta cea bună a credinţei, 
cucereşte viaţa cea veşnică la care 
ai fost chemat şi pentru care ai dat 
o bună mărturie înaintea multor 
martori! 13 Te îndemn stăruitor 
înaintea lui Dumnezeu care dă viaţă 
tuturor şi înaintea lui Cristos Isus, 



pe Abraham şi pe Lazăr în sânul 
lui 24 şi, strigând, a zis: «Părinte 
Abraham, îndură-te de mine şi 
trimite-l pe Lazăr ca să-şi înmoaie 
vârful degetului în apă şi să-mi 
răcorească limba, căci mă chinui 
cumplit în flăcările acestea!» 25 Însă 
Abraham i-a spus: «Fiule, adu-
ţi aminte că ai primit cele bune în 
timpul vieţii tale, după cum Lazăr, 
cele rele! Acum însă el este aici 
mângâiat, tu însă suferi. 26 Şi, pe 
lângă toate acestea, între noi şi voi 
este o mare prăpastie, încât cei care 
ar vrea să treacă de aici la voi să 
nu poată, şi nici de acolo să treacă 
la noi». 27 El a zis: «Atunci, te rog, 
părinte, să-l trimiţi în casa tatălui 
meu, 28 căci am cinci fraţi, ca să-i 
prevină, nu cumva să ajungă şi ei în 
acest loc de chin!» 29 Dar Abraham 
i-a spus: «Îi au pe Moise şi pe 
Profeţi: să asculte de ei!» 30 El însă 
a zis: «Nu, părinte Abraham, dar 
dacă unul dintre morţi ar veni la ei, 
s-ar converti». 31 I-a răspuns: «Dacă 
nu ascultă de Moise şi Profeţi, chiar 
dacă ar învia cineva din morţi, nu se 
vor convinge»”.               

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
În textul evangheliei de astăzi 

am primit avertismentul de a fi 
conștienți față de nevoile celor 
săraci de la ușa casei noastre. 
Acum când aducem toate 
rugăciunile noastre în fața Tatălui 
ceresc, să îi cerem harul de a fi 
mereu atenți față de nevoile lor. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

care a dat mărturia cea bună în faţa 
lui Ponţiu Pilat: 14 păzeşte porunca 
fără prihană şi fără vină până la 
arătarea Domnului nostru Isus 
Cristos, 15 pe care, la timpul potrivit, 
o va face cunoscută fericitul şi 
unicul Stăpânitor, regele regilor şi 
Domnul domnilor, 16 singurul care 
are nemurirea, care locuieşte într-o 
lumină de nepătruns, pe care niciun 
om nu l-a văzut şi nici nu va putea 
să-l vadă, căruia să-i fie cinste şi 
putere veşnică! Amin! 

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
2Cor 8,9

(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bo-
gat, s-a făcut sărac, pentru ca, prin 
sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi.
(Aleluia)

Evanghelia                                                         
Ai primit cele bune în timpul 

vieţii, după cum Lazăr, 
cele rele! Acum însă el este aici 

mângâiat, tu însă suferi.
     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca             16,19-31
În acel timp, Isus le-a spus 

fariseilor: „Era un om bogat care 
se îmbrăca în purpură şi mătăsuri 
fine şi petrecea în fiecare zi cu 
mare fast; 20 la poarta lui zăcea un 
sărac cu numele de Lazăr, plin de 
bube: 21 el ar fi dorit să se sature cu 
ceea ce cădea de pe masa bogatului. 
Ba, mai mult, veneau şi câinii să-i 
lingă bubele. 22 A murit săracul 
şi a fost dus de îngeri în sânul lui 
Abraham. A murit şi bogatul şi a 
fost îngropat. 23 Pe când se chinuia 
în iad, şi-a ridicat ochii şi l-a văzut 



       Intenție specială de rugăciune

Pentru încetarea războiului din 
Ucraina

- Ne rugăm pentru Biserică, ca ea 
să fie mereu privită ca o voce 
pentru cei săraci și cei nevoiași 
și ca fiecare dintre noi să fie o 
adevărată reflecție a lui Cristos 
prin sensibilitatea pe care o 
arătăm față de cei mai puțin 
norocoși decât noi. R.

- Ne rugăm pentru lideri noștri 
civili, ca în grija lor față de 
economie să nu piardă din priviri 
datoria de a îmbunătăți starea 
materială celor aflați în grija lor. 
R.

- Ne rugăm pentru noi înșine, ca 
în casele, comunitățile și locurile 
noastre de muncă, să ne dedicăm 
timp pentru fapte de caritate spre 
slujirea celor nevoiași. R.

- Ne rugăm pentru bolnavi, 
bătrâni, singuri și cei oprimați 
în trup, minte și suflet, ca prin 
iubirea și grija noastră să aibă 
parte de experiența iubirii lui 
Dumnezeu față de ei. R.

- Ne rugăm și pentru toate 
intențiile pe care le păstrăm în 
adâncul inimii noastre. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați 

noștri, ca ei să vadă în ceruri 
strălucirea feței lui Dumnezeu. 
R.

Tată ceresc, dă-ne te rugăm 
harul ca noi să credem mereu cu 
inima noastră ceea ce ne rugăm 
cu buzele și să practicăm cu viața 
noastră proprie. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Dumnezeule 

îndurător, ca această jertfă a 
noastră să-ţi fie bineplăcută şi, 
prin ea, să ni se deschidă izvorul a 
toată binecuvântarea. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie         1In 3,16
Prin aceasta am cunoscut 

iubirea lui Dumnezeu: el şi-a dat 
viaţa pentru noi; de aceea, şi noi 
trebuie să ne dăm viaţa pentru 
fraţi.

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, ca taina 

cerească să ne fie spre reînnoirea 
trupurilor şi a sufletelor, pentru ca 
noi, care vestim moartea lui Cristos 
luând parte la pătimirile lui, să 
ajungem împreună-moştenitori cu 
el în glorie. El, care vieţuieşte şi 
domneşte în vecii vecilor.
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