
                                          
                                                                 

                                                         
                                                

                                                   Păstrătorul cheilor

T: În relatarea înlocuirii unui oficial regal cu altul, Isaia îl descrie ca un 
păstrător al cheilor, cel care permite sau interzice accesul regelui după cum 
crede de cuviință. După profesiunea sa de credință la Cezarea lui Filip, 
Petru este de asemenea desemnat ca păstrător al cheilor, cel care a primit 
o autoritate importantă și singulară în biserică. Nu e surprinzător faptul că 
Matei, evanghelistul bisericii-conștiente, e cel care a păstrat această relatare. În 
încheierea tratatului său asupra planului lui Dumnezeu pentru evrei și popoare, 
imnul lui Paul asupra înțelepciunii lui Dumnezeu este cu mult peste abilitatea 
săracilor muritori de înțelegere.

S. R.: Papalitatea catolică s-a aflat în ochiul oricărui uragan religios în 
cursul controverselor creștine. Papa Paul al VI-lea a vorbit despre el ca un 
obstacol major în calea unității creștine. Însă în ani mai recenți, a existat 
unele poziții, poate șovăitoare, de pași înainte. E greșit să spunem că Noul 
Testament nu oferă suport pentru susținerea papalității. Însă e și greșit să 
spunem că scripturile au portretizat explicit tot ceea ce a devenit papalitatea. 
Dintr-un punct de vedere doctrinal, nu există nici o îndoială că lui Petru i s-a 
acordat o funcție de autoritate singulară în Biserică. Iar textul mateean vine 
de la o biserică ce a păstrat acest text cu mult după moartea lui Petru. Pe de 
altă parte, căile în care s-a dezvoltat papalitatea au fost determinate nu doar de 
considerații doctrinale ci și de circumstanțe istorice. E de datoria teologilor, 
în ceea ce privește funcția de învățare a bisericii, de a le separa pe cele două.

Astăzi recunoaștem înțelepciunea ca fiind un ultim arbitru în problemele 
ce pot deveni cu ușurință divizibile. Toți creștini profită de pe urma unei 
singure voci care exprimă cu autoritate credința bisericii. Aceasta a fost văzută 
de mulți, din afara zonei catolice, ca pe un lucru bun. În același timp, rolul 
păstorului șef trebuie văzută ca fiind cu adevărat pastorală, în totala slujire a 
poporului lui Dumnezeu. Ba mai mult, păstorul șef este chemat să audă vocea 
credincioșilor în care Duhul lucrează mereu. În plus, este o misiune ce trebuie 
exercitată în imediata legătură cu colegiul apostolic, episcopi bisericii. Este un 
exercițiu de colaborare a ministerului în care guvernarea și luarea de decizii 
sunt cu adevărat împărtășite. Progresul ecumenic din jurul rolului papei a fost 
remarcabil încă de la cel de-al doilea Conciliu din Vatican. Următori pași vor 
fi de înțelepciune și curaj. Cu voință bună și integritate, alături de o dorință 
arzătoare pentru unitate, voința lui Cristos pentru o biserică ce este una va 
deveni realitate.

† Duminica a 21-a de peste an

    23 august 2020 -
 Ss. Roza de Lima, fc.; Flavian, ep.

              _  __________________

                                  ___________________



LECTURA I
Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David.

Citire din cartea profetului Isaia                                        22,19-23
Aşa vorbeşte Domnul către Şebna, administratorul palatului: „Te voi 

îndepărta din funcţia ta şi el te va înlătura de la postul tău. 20 În ziua aceea 
îl voi chema pe slujitorul meu, Eliachim, fiul lui Hilchia, 21 îl voi îmbrăca 
cu tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău şi voi da puterea ta în mâna 
lui. El va fi ca un tată pentru locuitorii Ierusalimului şi pentru casa lui 
Iuda. 22 Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide, 
nimeni nu va putea să închidă, iar când va închide, nimeni nu va putea să 
deschidă. 23 Îl voi fixa ca pe un ţăruş în loc sigur şi va fi un tron de glorie 
pentru casa tatălui său”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 137(138),1-2a.2bc-3.6 şi 8bc (R.: 8bc) 
R.: Doamne, bunătatea ta este veşnică. 
      Nu părăsi lucrarea mâinilor tale!

1 Te laud, Doamne, din toată inima, 
pentru că ai ascultat cuvintele gurii mele. 
Îţi cânt înaintea îngerilor. 
2a Mă prostern spre templul tău cel sfânt. R.

2bc Laud numele tău pentru îndurarea şi adevărul tău, 
căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea cuvintelor tale. 
3 În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat, 
m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R.

6 Oricât de sus ar fi Domnul, el îl vede pe cel umil 
şi îl recunoaşte din depărtare pe cel îngâmfat. 
8bc Doamne, bunătatea ta este veşnică. 
Nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale! R.

LECTURA A II-A
Toate vin de la el, prin el şi pentru el.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  11,33-36
O, profunzime a bogăţiei, a înţelepciunii şi a ştiinţei lui Dumnezeu! Cât 

de nepătrunse sunt judecăţile lui şi cât de neînţelese sunt căile sale! 34 Într-
adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfătuitorul 
lui? 35 Sau cine i-a dat lui mai întâi, ca să i se dea înapoi?” 36 Căci toate 
vin de la el, prin el şi pentru el. Lui să-i fie glorie în veci! Amin.

Cuvântul Domnului



ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                    Mt 16,18                                 
(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                                               16,13-20
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, i-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”. 20 Atunci le-a poruncit 
discipolilor să nu spună nimănui că el este Cristos.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Isus i-a promis lui Petru că el va fi cu Biserica sa până la sfârșitul 

lumii. Încrezători în promisiunea sa, să aducem acum înaintea lui 
toate cererile noastre, la această adunare Euharistică a noastră. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Să ne rugăm pentru sfântul nostru părinte papa Francisc. Ca să fie 
inspirat de Duhul Sfânt în continuarea lucrării sfântului Petru de 
îndrumare a Bisericii. R.

- Ne gândim acum pentru toți cei care au funcții de autoritate 
din comunitatea noastră ca ei să își folosească puterea și 
responsabilitatea cu înțelepciune spre binele celor aflați sub grija 
lor. R.

- Să ne rugăm pentru toți cei care se luptă cu credința lor, ca ei să 
găsească inspirație în răspunsul pe care Petru l-a dat lui Isus asupra 
a cine este el, când i-a spus, Tu ești Cristos, Fiul Dumnezeului cel 
viu. R.



- Să ne rugăm pentru toți bolnavi și suferinzi lumii noastre. Ne 
gândim mai ales la toți cei care sunt împovărați de griji, stres și 
anxietăți. Ca să găsească alinare în credința lor și în suportul pe 
care îl primesc de la cei din jur. R.

- Ne rugăm pentru toți răposați noștri, ca bunul Dumnezeu să îi facă 
părtași de odihna sa veșnică. R.

Binecuvântat fii tu, Tată bun, pentru că ne-ai oferit Biserica ta, 
edificată de Cristos pe piatra Cuvântului tău, primit și ascultat în 
Sfânta Euharistie. Iți mulțumim pentru că tu ești fidel și oferi mereu 
forța și harul Bisericii tale, acum și în vecii vecilor. Amin.
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