
                                          
                                                                 

                                                         
                                                 O casă deschisă

T: Toate cele trei lecturi din această Duminică se învârt în jurul temei 
universalismului. Trito-Isaia într-un remarcabil oracol vede oameni de 
toate tipurile făcându-și drum spre templu pentru adorarea sacrificială. 
Paul reamintește creștinilor proveniți din popoare că respingerea lui 
Isus a evreilor, care este doar temporară, a avut loc în favoarea lor prin 
producerea unei bisericii deschise tuturor. Isus-ul mateean se află la 
marginile teritoriului popoarelor în timp ce laudă credința unei femeii 
Cananeite.

S. R.: Persistența poate da dovadă de o mare convingere și curaj. 
Determinarea perseverentă spune destul de multe despre o persoană. 
Poate spune chiar mai multe atunci când credința mută persoana spre 
limite în urmarea unui scop dorit. Ghandi a fost atât de convins de valoarea 
non-violenței în opunerea regulilor coloniale încât nu doar că și-a atins 
scopul ci și-a făcut și un mod de trai. Francisca Xavier Cabrini a fost 
atât de determinat în stabilirea comunității ei misionare pentru imigranți 
săraci încât papa Leon al XIII-lea i-a spus cu simplitate, Cabrini, tu ai 
Duhul lui Dumnezeu. Și totuși persistența fără umor poate deveni foarte 
intensă și neplăcută. Umorul este un ingredient vital al realizării. Aduce 
ușurare intensității, bucurie seriozității, fericire viziunii. Un simț al 
umorului face din cel mai amar medicament unul destul de plăcut.

Cristos a venit pentru toți. Paul folosește limbajul, care este unul ne-
obișnuit comparat  cu cel al unei birocrații igienizate. Dacă nimic nu e, 
spune el, îmi voi face oameni geloși pe realizările mele. Însă el o spune 
în interesul accentuării. Dumnezeu îi dorește cu adevărat pe toți la masă. 
Cartea lui Isaia a spus într-un mod uimitor pentru sfârșitul secolului 
șase: jertfe oferite de persoane necurate! Femeia cananeită a fost destul 
de convinsă că ea are un loc la masă, și că nimic nu o poate opri. Noi 
poate că vom spune că noi credem în mesajul scripturii de astăzi. Însă 
practica spune exact contrariul. Există multe atitudini negative față de 
minoritățile de astăzi: există foarte multe stereotipuri. Menținerea unei 
iubirii universale e chiar inima credinței noastre. Însă acea credință este 
testată zi de zi, ori de câte ori ne întoarcem în celălalt colț. E mai mult 
decât o teorie. Pentru fiecare dintre noi a devenit un fapt.

† Duminica a 20-a de peste an
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LECTURA I
Pe fiii străinilor îi voi face să vină 

la muntele meu cel sfânt.
Citire din cartea profetului Isaia                                         56,1.6-7
Aşa vorbeşte Domnul: „Păziţi judecata şi faceţi dreptatea, căci 

mântuirea mea este aproape să vină şi dreptatea mea, să se dezvăluie! 6 Iar 
pe fiii străinilor care se alipesc de Domnul ca să-i slujească, să iubească 
numele Domnului şi să devină slujitorii lui, tuturor celor care păzesc 
sabatul ca să nu fie profanat şi care ţin cu tărie alianţa mea, 7 îi voi face 
să vină la muntele meu cel sfânt, îi voi face să se bucure în casa mea de 
rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi plăcute pe altarul meu, 
întrucât casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate popoarele”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 66(67),2-3.5.6 şi 8 (R.: 4) 
R.: Să te laude popoarele, Dumnezeule, 
      să te laude toate popoarele!

2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze; 
să-şi îndrepte spre noi faţa senină, 
3 ca să fie cunoscută pe pământ calea ta, 
şi mântuirea ta, la toate popoarele! R.

5 Să se veselească şi să strige de bucurie neamurile, 
pentru că judeci popoarele cu dreptate 
şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului! R.

6 Să te laude popoarele, Dumnezeule, 
toate popoarele să te laude! 
8 Să ne binecuvânteze Dumnezeu 
şi să se teamă de el toate marginile pământului! R.

LECTURA A II-A
Darurile şi chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
          către Romani                                                     11,13-15.29-32
Fraţilor, de fapt, ştim că toate conlucrează spre bine celor care 

îl iubesc pe Fraţilor, vouă, neamurilor - vă spun -, întrucât eu sunt 
Apostolul Neamurilor, îmi laud slujirea, 14 că poate voi trezi gelozia 
celor din neamul meu şi voi duce la mântuire pe unii dintre ei. 15 Căci 
dacă îndepărtarea lor a dus la împăcarea lumii, ce va fi reprimirea lor, 
dacă nu o înviere din morţi? 29 Căci darurile şi chemarea lui Dumnezeu 



sunt irevocabile, 30 deoarece, aşa cum voi odinioară nu aţi ascultat de 
Dumnezeu, iar acum, în urma neascultării lor, aţi aflat îndurare, 31 la fel şi 
ei nu au ascultat acum, ca, prin îndurarea faţă de voi, să afle şi ei îndurare 
acum. 32 Căci Dumnezeu i-a închis pe toţi în neascultare, ca să se îndure 
de toţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                cf. Mt 4,23                                 
(Aleluia)   Isus predica evanghelia împărăţiei 
                  şi vindeca orice suferinţă în popor.(Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Femeie, mare este credinţa ta!

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               15,21-28
În acel timp, ieşind de acolo, Isus s-a retras în părţile Tirului şi 

Sidonului 22 şi, iată, o femeie canaaneană a ieşit din ţinuturile acelea şi 
a strigat: „Îndură-te de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este 
chinuită cumplit de diavol!” 23 Dar el nu i-a răspuns niciun cuvânt. 
Apropiindu-se, discipolii lui îl rugau: „Trimite-o, pentru că strigă în 
urma noastră!” 24 El, răspunzând, a zis: „Nu am fost trimis decât la oile 
pierdute ale casei lui Israel”. 25 Dar ea a venit, s-a prosternat înaintea lui şi 
a spus: „Doamne, ajută-mă!” 26 El a răspuns: „Nu este bine să iei pâinea 
copiilor şi s-o arunci la căţei”. 27 Dar ea i-a spus: „Da, Doamne, dar şi 
căţeii mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor!” 28 Atunci 
Isus, răspunzând, i-a spus: „O, femeie, mare este credinţa ta! Să fie cum 
vrei tu!” Şi, din acel ceas, fiica ei a fost vindecată.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Doamne, în cuvintele tale ai manifestat grijă față de străini, de cei 

slabi si de cei săraci. Într-o lume dificilă, si deseori neprimitoare si 
lipsită de fraternitate, vrem să-ți cerem să domnească mai mult între 
noi pacea, respectul si dreptatea. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserica din lume, ca să fie un canal al milostivirii 
lui Dumnezeu pentru toți oameni. R.

- Să ne amintim acum de cei bolnavi și suferinzi, mai ales de cei care 
se luptă cu dizabilități și boli mintale. Ca ei să găsească suportul 



mult dori și liniștea din partea celor care îi îngrijesc. R.

- Să ne rugăm ca noi toți să trăim într-o comunitate de credincioși 
uniți pace și armonie. Ca să putem depăși orice barieră a urii și 
prejudiciului. R.

- Să ne rugăm pentru toate mamele, mai ales pentru cei care sunt 
profund îngrijorați de sănătatea copiilor lor. R.

- În textul evangheliei de astăzi, Isus și-a lărgit misiunea pentru 
ai include toți oameni. Ca noi să nu limităm faptele noastre de 
caritate și iubire la membri familiei noastre ci la toți cei care au 
mai mare nevoie. R.

- Să îl rugăm acum pe Dumnezeu să acorde viața veșnică tuturor 
credincioșilor noștri răposați. Ca toți cei care au plecat înaintea 
noastră cu semnul credinței să se poată odihni în pace. R.

Doamne, deseori avem impresia că singuri putem să înfruntăm 
dificultățile vieții, însă pierdem acea legătură necesară cu tine, tu 
care ești înțelepciunea noastră. Fă-ne capabili să primim darurile 
tale, si mărește în noi credința, pentru a ne încredința pe deplin în 
tine. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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