
                                          
                                                                 

                                                         
Apostolii Petru și Paul stau în fața noastră ca martori. Nu au încetat nicio-

dată să vestească, să trăiască în misiune, în mișcare, din țara lui Isus până 
la Roma. Aici l-au mărturisit până la sfârșit, dându-și viața ca martiri. Dacă 
mergem la rădăcinile mărturiei lor, îi descoperim martori ai vieții, martori ai 
iertării și martori ai lui Isus.

Martori ai vieții. Și totuși viețile lor n-au fost curate și liniare. Ambii erau 
cu caracter foarte religios: Petru discipol de la prima oră (cf. In 1,41), Paul 
chiar „plin de zel pentru tradiția primită de la strămoși” (Gal 1,14). Însă au 
făcut greșeli enorme: Petru a ajuns să-l renege pe Domnul, Paul să persecute 
Biserica lui Dumnezeu. Amândoi au fost despuiați de întrebările lui Isus: 
„Simon, fiul lui Ioan, mă iubești?” (In 21,15); „Saul, Saul, pentru ce mă 
persecuți?” (Fap 9,4). Petru a rămas îndurerat de întrebările lui Isus, Paul orbit 
de cuvintele sale. Isus i-a chemat pe nume și le-a schimbat viața. Și după toate 
aceste aventuri s-a încrezut în ei, în doi păcătoși căiți. Am putea să ne întrebăm: 
de ce Domnul nu ne-a dat doi martori foarte integri, cu cazierul curat, cu viață 
neprihănită? Pentru ce Petru, când era Ioan? Pentru ce Paul și nu Barnaba?

Așadar să-i redescoperim martori ai iertării. În căderile lor au descoperit 
puterea milostivirii Domnului, care i-a regenerat. În iertarea sau au găsit o 
pace și o bucurie nesuprimabile. Cu ceea ce au făcut ar fi putut să trăiască 
sentimente de vinovăție: de câte ori s-a gândit Petru la renegarea sa! Câte 
scrupule pentru Paul, care a făcut rău atâtor nevinovați! Omenește au eșuat. 
Dar au întâlnit o iubire mai mare decât eșecurile lor, o iertare așa de puternică 
încât a vindecat și sentimentelor lor de vinovăție. Numai când experimentăm 
iertarea lui Dumnezeu ne renaștem cu adevărat. De acolo se pornește din nou, 
de la iertare; acolo ne regăsim pe noi înșine: în mărturisirea păcatelor noastre.

Martori ai vieții, martori ai iertării, Petru și Paul sunt mai ales martori ai 
lui Isus. El în Evanghelia de astăzi întreabă: „Cine spun oamenii că este Fiul 
Omului?”. Răspunsurile evocă personaje din trecut: „Ioan Botezătorul, Ilie, 
Ieremia sau unul dintre profeți”. Persoane extraordinare, dar toate moarte. 
În schimb Petru răspunde: „Tu ești Cristos” (cf. Mt 16,13.14.16). Cristos, 
adică Mesia. Este un cuvânt care nu indică trecutul, ci viitorul: Mesia este cel 
așteptat, noutatea, cel care aduce în lume ungerea lui Dumnezeu. Isus nu este 
trecutul, ci prezentul și viitorul. Nu este un personaj îndepărtat care trebuie 
amintit, ci Acela căruia Petru îi vorbește cu tu: Tu ești Cristos. 

Frați și surori, în fața acestor martori, să ne întrebăm: „Eu reînnoiesc în 
fiecare zi întâlnirea cu Isus?”. Eventual suntem niște curioși despre Isus, ne 
interesăm de lucruri de Biserică sau de știri religioase. Deschidem situri și 
ziare și vorbim despre lucruri sacre. Dar așa se rămâne la ce spun oamenii, la 
sondaje, la trecut, la statistici. Pe Isus îl interesează puțin. El nu vrea reporter al 
spiritului, cu atât mai puțin creștini de copertă sau de statistici. El caută martori, 
care în fiecare zi îi spun: „Doamne, tu ești viața mea”.

Papa Francisc - 29 iunie 2019

† Ss. Petru și Paul, ap.

    29 iunie 2020 - Sf. Emma

              _  __________________
                                  ___________________



LECTURA I
Acum ştiu, într-adevăr, că Domnul m-a scăpat din mâinile lui Irod.

Citire din Faptele Apostolilor                                                12,1-11
În acel timp, Irod a pus mâna pe unii din Biserică pentru a le face 

rău. 2 Astfel, l-a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. 3 Când a văzut că 
aceasta este pe placul iudeilor, a decis să-l prindă şi pe Petru; erau atunci 
zilele Azimelor. 4 L-a prins şi l-a aruncat în închisoare, încredinţându-l 
la patru grupe de câte patru soldaţi ca să-l păzească, voind să-l înfăţişeze 
poporului după Paşte. 5 Aşadar, Petru era păzit în închisoare; dar se făceau 
neîncetat rugăciuni de către Biserică, pentru el, la Dumnezeu. 6 Dar în 
noaptea dinaintea zilei în care Irod avea să-l înfăţişeze, Petru dormea 
între doi soldaţi, legat cu două lanţuri, iar în faţa uşii, nişte străjeri păzeau 
închisoarea. 7 Şi iată că un înger al Domnului a venit la el şi o lumină a 
strălucit în încăpere! Îngerul l-a lovit în coastă pe Petru, l-a trezit şi i-a 
zis: „Scoală-te în grabă!” Iar lanţurile i-au căzut de la mâini. 8 Atunci, 
îngerul i-a spus: „Încinge-te şi leagă-ţi sandalele!” El a făcut astfel. 
Apoi i-a zis: „Pune-ţi mantia pe umeri şi urmează-mă!” 9 El a ieşit şi l-a 
urmat, dar nu ştia că este adevărat ceea ce făcea îngerul. Credea că are o 
vedenie. 10 Trecând de prima strajă şi de-a doua, au ajuns la poarta de fier 
care ducea în cetate. Aceasta s-a deschis de la sine înaintea lor. Ieşind, 
au mers pe o stradă şi, deodată, îngerul a plecat de la el. 11 Atunci Petru, 
venindu-şi în fire, a zis: „Acum ştiu, într-adevăr, că Domnul l-a trimis 
pe îngerul său şi m-a scăpat din mâinile lui Irod şi de la tot ce aştepta 
poporul iudeilor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 5) 
R.: Domnul m-a eliberat de orice teamă.
2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp, 
lauda lui va fi fără încetare în gura mea. 
3 Să se laude sufletul meu în Domnul! 
Să audă cei umili şi să se bucure! R.
4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine, 
să înălţăm numele lui împreună! 
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns 
şi m-a eliberat de orice teamă. R.
6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi 
şi feţele voastre nu se vor ruşina! 
7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat 
şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale. R.
8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el 



şi-i scapă din primejdie. 
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul, 
fericit omul care îşi caută în el refugiu! R.

LECTURA A II-A
De acum îmi este rezervată coroana dreptăţii.

Citire din Scrisoarea a doua a 
sfântului apostol Paul către Timotei                                        4,6-8.17-18
Preaiubitule, eu deja sunt oferit ca jertfă şi timpul plecării mele a 

sosit. 7 Am luptat lupta cea bună, am ajuns la capătul alergării, mi-am 
păstrat credinţa. 8 De acum îmi este rezervată coroana dreptăţii pe care 
mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept; şi nu numai mie, 
ci şi tuturor acelora care au iubit arătarea lui. 17 Domnul însă mi-a fost 
alături şi m-a întărit, pentru ca predicarea să se împlinească prin mine şi 
s-o audă toate popoarele. Şi am fost salvat din gura leului. 18 Domnul mă 
va salva din orice lucrare rea şi mă va mântui pentru împărăţia lui, cea 
din ceruri. Lui să-i fie glorie în vecii vecilor! Amin!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                   Mt 16,18b                                      
(Aleluia)   Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea 
                  şi porţile iadului nu o vor birui.  (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               16,13-19
În acel timp, venind în părţile Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe 

discipolii săi, zicând: „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?” 14 Ei 
i-au spus: „Unii, «Ioan Botezătorul», alţii, «Ilie», alţii, «Ieremia sau unul 
dintre profeţi»”. 15 El le-a spus: „Dar voi cine spuneţi că sunt?” 16 Atunci 
Simon Petru a luat cuvântul şi a zis: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului 
cel viu!” 17 Isus, luând cuvântul, a spus: „Fericit eşti, Simon, fiul lui Iona, 
căci nu carnea şi sângele ţi-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în 
ceruri. 18 Şi eu îţi zic: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica 
mea şi porţile iadului nu o vor birui. 19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei 
cerurilor: dacă vei lega ceva pe pământ, va fi legat în ceruri, iar dacă vei 
dezlega ceva pe pământ, va fi dezlegat în ceruri”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Să aducem acum intențiile noastre lui Dumnezeu Tatăl cu aceiași 

credință a apostolilor, Petru, pescarul, pe care a fost construită 
Biserica și a sfântului Paul învățătorul națiunilor. Să spunem 
împreună:



R. Doamne, ascultă rugăciunea noastră!

- Pentru sfântul părinte papa Francisc, succesorul lui Petru, ca să 
fie purtător al cheilor împărăției cu înțelepciune și iubire pastorală. 
Să ne rugăm. R.

- Pentru episcopul nostru Iosif, ca să poată continua să urmeze 
exemplul sfântului apostol Paul și să ne conducă la înțelepciunea 
credinței noastre prin învățăturile evangheliei. Să ne rugăm. R.

- Pentru națiunile lumii în care Cristos încă nu este cunoscut, ca 
misionari, cu zelul sfântului Paul, să le poată ducă și lor vestea cea 
bună. Să ne rugăm. R.

- Pentru cei care caută adevărul, ca ei să fie una cu noi în pacea și 
unitatea Bisericii ce a fost construită pe temelia apostolilor. Să ne 
rugăm. R.

- Pentru toți cei care și-au vărsat sângele pentru Cristos, ca curajul 
și mărturia lor să ne inspire în a ne iubi mai mult credința și să o 
împărtășim cu nerăbdare cu ceilalți. Să ne rugăm. R.

Atotputernice Dumnezeule, ascultă te rugăm toate aceste 
rugăciuni ale acestei comunității adunate în credința apostolilor și 
ajută-ne prin mijlocirea lor puternică. Îți cerem acestea prin Cristos 
Domnul nostru. Amin.


