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                                                Iertarea

Predica de pe munte a lui Isus continuă să ne dezvăluie învățăturile 
sale și în liturgia Duminicii acesteia. Din nou vedem cum învățăturile lui 
Isus, merg dincolo de legea Mosaică. Nu mai ține de modul nostru de 
a interacționa cu ceilalți în a da un răspuns competent. Ci mai degrabă, 
preocuparea principală a demnității și vredniciei unei persoane evocă 
iertarea nelimitată și caritatea fără margini în fața durerii sau a opoziției. 
Creștini sunt un loc în care Dumnezeu locuiește, iar un alt motiv pentru 
respect, după cum spunea și Paul despre creștini, ca ei aparțin lui Cristos 
iar Cristos aparține lui Dumnezeu.

E inexact să privim învățăturile scripturii din această Duminica ca un 
ideal spre care aspirăm. Diverși comentatori ai cuvântului lui Dumnezeu 
nu fac nici un favor acestuia prin a permite eșecului uman de a condiți-
ona interpretarea lor a predicii de pe munte. Textul nu are nici o clauză 
condițională, ci mai degrabă se îndreaptă spre modul normativ în care 
ar trebui să trăiască creștini. În fiecare zi a vieții noastre, în moduri ne-
numărate, suntem chemați la iubirea față de dușmani, la a ne întoarce și 
celălalt obraz, și la a merge dincolo de rezonabil în căutarea reconcilierii. 
Am putea să nu ne atingem ținta în ceea ce privește adevărata chemare a 
creștinului. Însă, dacă într-adevăr reușim aceasta, în loc să stabilim niște 
norme mai puține ca standard creștin acceptabil. Războiul, de exemplu, 
este mereu un rău. Faptul că uneori, ne simțim constrânși la plată nu face 
din el un rău mai mic și nici o cauză dreaptă.

Un alt punct ce se poate trade din lecturile de astăzi e puterea pozitivă 
a non-rezistenței. Nu e o simplă sustragere sau renunțare. Ci e menită să 
cucerească opoziția (Rom 12, 19-21), prin urmare este o strategie.

În fața iubirii autentice, până și cea mai întărită inimă va fi afectată. 
Iubirea modernă ne oferă câteva exemple ale acestei puteri ale non-vio-
lenței.

În final, iertarea celorlalți este o aplicare a ceea ce cerem de la Dum-
nezeu pentru noi înșine în rugăciunea Tatăl Nostru. Prin imitarea mi-
lostivirii lui Dumnezeu față de noi, nu facem nimic altceva decât să o 
extindem și celor in jurul nostru. Eșecul nostru de a face aceasta aduce 
cu sine un reproș conștient de fiecare dată când cerem de la Dumnezeu 
iertarea. Prin iertare noi vom reuși să acționăm asemenea lui Dumnezeu 
și să devenim perfecți asemenea Tatălui nostru ceresc.



LECTURA I
Să-l iubeşti pe aproapele tău, ca pe tine însuţi.

Citire din cartea Leviticului                                          19,1-2.17-18
În zilele acelea, Domnul i-a zis lui Moise: „Spune întregii adunări a 

fiilor lui Israel: «Fiţi sfinţi, căci sfânt sunt eu, Domnul Dumnezeul vos-
tru! 17 Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta; să mustri pe aproapele tău 
ca să nu porţi păcat din cauza lui! 18 Să nu te răzbuni şi să nu ţii ură pe 
fiii poporului tău! Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi! Eu sunt 
Domnul»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 102(103),1-2.3-4.8 şi 10.12-13 (R.: 8a)

R.: Domnul este îndurător 
      şi milostiv.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi tot ce este în mine să binecuvânteze numele său cel sfânt!
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi nu uita nicicând de binefacerile sale! R.

3 El îţi iartă toate nelegiuirile
şi te vindecă de orice boală.
4 El îţi răscumpără viaţa din adânc
şi te încununează cu îndurare şi dragoste. R.

8 Domnul este îndurător şi milostiv,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare.
10 El nu face după greşelile noastre,
nici nu ne răsplăteşte după fărădelegile noastre. R.

12 Cât de departe este răsăritul de apus,
atât de mult îndepărtează de la noi nelegiuirile noastre.
13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,
aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de el. R.

LECTURA A II-A
Toate sunt ale voastre, iar voi sunteţi 

ai lui Cristos, iar Cristos al lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea întâi 
a sfântului apostol Paul către Corinteni                               3,16-23
Fraţilor, nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui 



Dumnezeu locuieşte în voi? 17 Dacă cineva distruge templul lui Dumne-
zeu, şi Dumnezeu îl va distruge pe el. Căci templul lui Dumnezeu, care 
sunteţi voi, este sfânt. 18 Să nu se înşele nimeni! Dacă cineva dintre voi 
crede că este înţelept în lumea aceasta, să devină nebun ca să ajungă 
înţelept, 19 pentru că înţelepciunea acestei lumi este o nebunie înaintea 
lui Dumnezeu, căci este scris: „El îi va pierde pe cei înţelepţi în şiretenia 
lor” 20 şi din nou: „Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi el ştie că 
sunt zadarnice”. 21 Astfel încât nimeni să nu se laude cu oamenii, căci 
toate sunt ale voastre: 22 fie Paul, fie Apolo, fie Chefa, fie lumea, fie viaţa, 
fie moartea, fie cele prezente, fie cele viitoare: toate sunt ale voastre, 23 
iar voi sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos al lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                     1In 2,5a
(Aleluia)  Dacă cineva păstrează cuvântul lui Cristos, 
     într-adevăr iubirea lui Dumnezeu în el este desăvârşită. (Aleluia)

EVANGHELIA
Iubiţi-i pe duşmanii voştri!

     Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după    
     sfântul Matei                                                               5,38-48
În acel timp, Isus îi învăţa, zicând: „Aţi auzit că s-a spus: «Ochi pentru 

ochi» şi «dinte pentru dinte!» 39Eu însă vă spun: să nu vă împotriviţi celui 
rău; ba mai mult, dacă cineva te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l 
şi pe celălalt! 40Celui care vrea să te judece şi să-ţi ia tunica, lasă-i şi man-
tia, 41iar dacă cineva te-ar constrânge să faci o mie de paşi, mergi cu el 
două! 42Celui care îţi cere dă-i şi celui care vrea să împrumute de la tine 
nu-i întoarce spatele. 43Aţi auzit că s-a spus: «Să-l iubeşti pe aproapele 
tău şi să-l urăşti pe duşmanul tău!» 44Eu însă vă spun: iubiţi-i pe duşmanii 
voştri şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută, 45ca să deveniţi fiii Tatălui 
vostru care este în ceruri, care face să răsară soarele său peste cei răi şi 
peste cei buni şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi! 46Căci, 
dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveţi? Oare nu fac acelaşi 
lucru şi vameşii? 47Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai 
mult? Oare nu fac acelaşi lucru şi păgânii? 48Aşadar, fiţi desăvârşiţi pre-
cum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit!”

Cuvântul Domnului
                                                                        

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Fraților si surorilor, cu inima eliberată de orice rău si de orice 
ură, ne încredințăm în rugăciune, pentru ca Dumnezeu milostiv să 



îmbogățească lumea cu milostivire, împăcare si pace. Să ne rugăm, 
împreună spunând:

R. Ascultă-ne, Doamne milostiv!

- Pentru sfântul nostru părinte papa, ca să fie lumină a păcii, a căi-
lor non-violente de rezolvare a conflictelor, și a diverselor zone de război 
din lumea de azi. R.

- Pentru toate țările răvășite de război, ca lideri civili să urmeze 
calea păcii și a reconcilierii, și ca noi toți să ajutăm în procesul de vinde-
care rugându-ne pentru succesul lor. R.

- Pentru noi înșine, casele, comunitățile și locurile de muncă,  ca 
să nu purtăm pică, ci să iertăm familiile ori membri comunității care ne-
au rănit, și să ajungem la ei cu iubire și iertare caldă, mai ales pentru a-i 
învăța pe copii căile pașnice ale iubirii. R.

- Pentru cei bolnavi, bătrâni și singuri, ca prin ajutorul și grija 
noastră și ei să cunoască iubirea și grija lui Dumnezeu. R.

- Pentru cei răposați, ca orice ranchiună și ură pe care le-au cultivat 
în această viață să fie iertate prin rugăciunile noastre, ca să poată intra cât 
mai repede în casa Tatălui veșnic. R.

Tu ești sfânt, Doamne Dumnezeul nostru, si izvorul oricărei sfin-
țenii. Primește rugăciunile pe care le-am adresat cu inima umilă si 
încrezătoare. Fă-ne solidari cu ceilalți si disponibili față de cei care 
fac binele în numele tău, pentru a recunoaște prezența ta în istoria 
omenirii de azi. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin


