
                                          
                                                                 

                                                        
                                            Creștinul: Iertat și iertător

T: Liturgia de astăzi prezintă iertarea creștină ca parte umană a iertării 
lui Dumnezeu. Lectura din Ben Sirah vorbește despre relația lui Yahweh cu 
creaturile sale ca fiind o reflecție a căilor sale în care ei trebuie să se trateze unul 
pe altul. Parabola mateeană este clar o prezentare explicativă a învățăturilor 
creștine asupra iertării. Începând cu tratamentul lui Dumnezeu față de noi, Isus 
face un apel la un duh similar al milostivirii printre discipoli lui. Pasajul din 
Romani vorbește despre Domnia lui Cristos asupra tuturor, atât celor vii cât și 
a celor morți. Acum suntem intim legați cu Cristos atât în viața prezentă cât și 
în viața viitoare.

S. R.: Cu moartea și învierea sa, Isus a impregnat legături de iubire în creștini 
în și prin Duhul Sfânt. Acea unicitate în Cristos trebuie să fie o conștientă 
și constantă aducere la viață în comunitatea creștină. Această unitate este un 
martor vital al puterii lui Dumnezeu.

În același timp, să nu uităm că în statutul nostru slab și de păcat Dumnezeu 
a ajuns la noi. În ciuda eșecurilor repetate ale umanității, iertarea nu a lipsit 
niciodată. Învățăturile lui Cristos ne oferă o perspectivă remarcabilă a 
milostivirii lui Dumnezeu; moneda pierdută, oaia pierdută, fiul pierdut.

În mod personal își întinde mâna spre vameși, prostituate, și alți păcătoși 
din timpul său. De atât de multe ori în propriile noastre vieții am avut parte 
de prezența iertătoare a Domnului. După iertarea baptismală, Dumnezeu a 
ajuns la noi în mod repetate prin sacramentele reconcilierii și alte moduri ale 
milostivirii sale.

Liturgia de astăzi ne cheamă la extinderea aceluiași duh la ceilalți, da chiar 
și până în acel punct de luare a inițiativei și de a nu aștepta cealaltă persoană. 
Ostilitatea continuă e contrară duhului unității creștine și e o batjocură adusă 
la bunătatea lui Dumnezeu revărsată asupra noastră. În rugăciunea Domnească 
cerem iertare în vederea faptului că și noi iertăm la rândul nostru. Dar dacă 
nu am face? Atunci ar trebui să ne confruntăm cu consecințele cererii noastre.

De asemenea, ni se mai amintește că un creștinism divizat adesea a 
fost marcat de ostilitate scandaloasă. În ambele diviziuni dintre est și vest 
și reforma secolului XVI, au existat destule greșeli de ambele părți pentru 
excluderea reincriminări ulterioare. Faptul este că astăzi lipsa unei iertări este 
de neimaginat. Iertarea este primul pas spre restaurarea unei unități. Spiritul 
și activitatea unui ecumenism nu este limitat la munca oficialilor bisericii. Ci 
începe în fiecare dintre noi, în fiecare parohie.

† Duminica a 24-a de peste an

    13 septembrie 2020 - 
Sf. Ioan Gură de Aur, ep. înv.

              _  __________________

                                  ___________________



LECTURA I
Iartă aproapelui tău răul pe care ţi l-a făcut 

şi atunci când te vei ruga păcatele îţi vor fi dezlegate!
Citire din cartea lui Ben Sirah                                         27,30-28,7
Ranchiuna şi mânia sunt lucruri abominabile, iar omul păcătos este 

stăpânit de ele. 28,1 Cel care se răzbună va afla răzbunare din partea 
Domnului şi el, care ţine cont, va ţine cont de păcatele lui. 2 Iartă-i 
aproapelui tău nedreptatea şi atunci când te vei ruga păcatele îţi vor fi 
dezlegate! 3 Omul păstrează mânie împotriva altui om şi îndrăzneşte să 
caute vindecare de la Domnul? 4 El nu are milă faţă de un om asemenea 
lui şi îndrăzneşte să se roage pentru păcatele lui? 5 El, care este carne, 
păstrează ranchiună: Cum poate să obţină iertarea lui Dumnezeu? Cine se 
va milostivi de păcatele sale? 6 Aminteşte-ţi de cele din urmă şi încetează 
să urăşti! Aminteşte-ţi de putreziciune şi de moarte şi rămâi în urmarea 
poruncilor! 7 Aminteşte-ţi de porunci şi nu-l urî pe aproapele, de alianţa 
Celui Preaînalt şi treci peste eroare.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 102(103),1-2.3-4.9-10.11-12 (R.: 8) 
R.: Domnul este îndurător şi milostiv, 
      el este îndelung răbdător şi plin de îndurare.

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.

9 El nu dojeneşte la nesfârşit, 
nici nu poartă pe veci mânie. 
10 El nu face după greşelile noastre, 
nici nu ne răsplăteşte după fărădelegile noastre. R.

11 Cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, 
tot atât de mare este îndurarea sa faţă de cei care se tem de el. 
12 Cât de departe este răsăritul de apus, 
atât de mult îndepărtează de la noi nelegiuirile noastre. R.



LECTURA A II-A
Fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 14,7-9
Fraţilor, nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine şi nimeni nu moare 

pentru sine. 8 De fapt, dacă trăim, pentru Domnul trăim, şi dacă murim, 
pentru Domnul murim. Aşadar, fie că trăim, fie că murim, ai Domnului 
suntem. 9 Căci pentru aceasta a murit şi a înviat Cristos, ca să fie Domn 
şi peste morţi şi peste vii.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                  In 13,34ab                                 
(Aleluia) Vă dau o poruncă nouă, spune Domnul; 
                 să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum eu v-am iubit. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Nu-ţi spun până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori şapte!

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               18,21-35
În acel timp, Petru, apropiindu-se, i-a zis lui Isus: „Doamne, de 

câte ori să-l iert pe fratele meu care greşeşte împotriva mea? De şapte 
ori?” 22 Isus i-a spus: „Nu-ţi spun până la şapte ori, ci până la şaptezeci 
de ori şapte. 23 De aceea, împărăţia cerurilor este asemănată cu un rege 
care a vrut să încheie conturile cu servitorii săi. 24 Când a început să ceară 
conturile, i-a fost prezentat unul care îi datora zece mii de talanţi. 25 Întrucât 
nu putea să-i restituie, stăpânul a poruncit ca să fie vândut el, soţia, copiii 
şi tot ce avea şi să achite datoria. 26 Atunci, servitorul s-a prosternat 
în faţa lui, zicându-i: «Stăpâne, ai răbdare cu mine şi-ţi voi restitui 
totul!» 27 Stăpânului i s-a făcut milă de servitorul acela, l-a lăsat să plece 
şi i-a iertat datoria. 28 Dar ieşind, servitorul acela s-a găsit cu unul care 
era servitor împreună cu el şi care îi datora o sută de dinari. Înşfăcându-l, 
îl strângea de gât, spunându-i: «Dă-mi ceea ce îmi eşti dator!» 29 Căzând 
în genunchi, cel care era servitor împreună cu el îl implora zicându-i: «Ai 
răbdare cu mine şi îţi voi restitui!» 30 Dar el nu a vrut; dimpotrivă, a mers 
şi l-a aruncat în închisoare până când îi va fi plătit datoria. 31 Văzând deci 
ceilalţi servitori cele petrecute, s-au întristat foarte mult şi, venind, au 
povestit stăpânului toate cele întâmplate. 32 Atunci, chemându-l stăpânul 
lui, i-a zis: «Servitor rău, ţi-am iertat toată datoria aceea pentru că m-ai 
rugat. 33 Nu trebuia să te înduri şi tu de cel care este servitor ca şi tine 
aşa cum eu m-am îndurat de tine?» 34 Şi, mâniindu-se, stăpânul l-a dat pe 
mâna călăilor până va fi plătit toată datoria. 35 Tot aşa vă va face şi Tatăl 
meu ceresc dacă nu veţi ierta fiecare fratelui său din inimă”.

Cuvântul Domnului



RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Dumnezeu este un judecător milostiv și îndurător care iartă toate 

păcatele și eșecurile noastre dar care cere ca și noi să îi iertăm pe 
ceilalți. Cu duh de umilință, să aducem acum cererile noastre în fața 
prezenței sale spunând:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru sfântul părinte papa Francisc, ca Duhul Sfânt să continue 
să îl inspire în guvernarea Bisericii cu compasiune și iubire. R.

- Pentru noi înșine și comunitatea în care trăim, ca să fim mereu 
deschiși iertări celor care ne-au rănit ori exploatat și să arătăm 
milostivire unul față de altul în același mod în care Dumnezeu este 
milostiv cu noi. R.

- Pentru cei care se simt neglijați în societatea noastră, săraci, 
bolnavi, singuri și cei care suferă de depresii. Ca Dumnezeu să îi 
aline prin grija pe care ei o primesc de la cei care ajung la ei. R.

- Viața este darul cel mai prețios al lui Dumnezeu dat fiecăruia 
dintre noi. Ne rugăm ca să avem mereu un respect mai profund 
față de viață, mai ales viața celor nenăscuți. R.

- Ne rugăm pentru cei angajați în încercarea de aducere a păcii în 
toate zonele de conflict din lumea noastră tulburată. R.

- Ne rugăm pentru cei care au murit, mai ales pentru cei dragi ai 
noștri. Ca Dumnezeu să îi ducă în casa sa cerească. R.

Dumnezeule, Tatăl nostru, care ne chemi și ne ocrotești prin 
iubirea ta, rupe lanțurile orgoliului nostru si dăruiește-ne o inimă 
blândă si capabilă de a ierta, construind astfel o familie reconciliată 
în iubirea ta. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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