
                                          
                                                                 

                                                      
                                            Generozitatea lui Dumnezeu

T: Deutero-Isaia în prima lectură de astăzi ne avertizează în privința 
încercării noastre de a-l face pe Dumnezeu să se încadreze în categoriile noastre 
pre-determinate. Evanghelia ilustrează diverse puncte în forma parabolei, 
odată cu relatarea poveștii lucrătorilor angajați în momente diferite ale zilei și 
toți primind exact aceiași sumă de bani. În lectura din Filipeni, Paul vede viața 
în Cristos ca binele său primar și astfel preferând mai degrabă moartea vieții 
prezente dacă munca sa apostolică o cere, ca necântărind greu asupra lui. 

S. R.: Experiența demonstrează faptul că singura cale pe care o avem în a 
vorbi despre Dumnezeu sunt termeni umani. Antropomorfismul este cuvântul 
care descrie discursul uman despre un Dumnezeu care este complet altul. Nu 
e surprinzător că modul nostru de a privi la sancțiunile divine e condiționat 
de modul în care are loc sancțiunile în relațiile umane. Există un mare adevăr 
în spatele zicalei că suntem ceea ce cerem. Curțile noastre de judecată sunt 
stabilite spre menținerea dreptății. Cei nevinovați sunt protejați iar cei vinovați 
sunt pedepsiți conform fărădelegilor lor, răsplata dreptății este axiomatică.

Prima noastră reacție este aceea de a dori să vedem acțiunea lui Dumnezeu 
în același mod. Mulți dintre noi s-au ridicat cu o noțiune de retribuție strictă 
pentru păcat în ziua judecății. Chiar și pentru păcatele iertate, există o 
„pedeapsă temporară”. Indulgențele obținute pentru păcate au oarecum o bază 
matematică.(...)

Din învățăturile lui Isus știm că acesta nu e modul în care acționează 
Dumnezeu cu noi. În fața unei inimi schimbate, răspunsul lui Dumnezeu este 
iertarea fără margini. Cei care au intrat în împărăția lui Dumnezeu în ultimul 
moment sunt primiți ca și primi sosiți. Da, e destul de ne-obișnuit. Însă e regula 
lui Dumnezeu, nu a noastră.

De asemenea, e ne-obișnuit ca o persoană să prefere moartea față de viață. 
Pentru Paul era un lucru perfect normal. Singurul motiv care l-ar fi făcut să 
opteze pentru viața prezentă era slujirea celorlalți pe cât de mult posibil. Un 
alt paradox creștin e acela că ținem strâns de viață cu toate că credem că ne 
așteaptă un destin mai deplin. Dorința noastră de a trăi în continuare nu este de 
obicei marcată de motive puternice de slujire, după cum a fost la Paul.

În viața creștină, faptele noastre adesea eșuează în a se potrivi cu cuvintele 
noastre. Dorim să condiționăm credința noastră de alte griji. Și totuși Dumnezeu 
frânge în mod constant scutul securității noastre. El ne cheamă să mergem 
dincolo de normal, de obișnuit, de așteptat. Căile sale nu sunt căile noastre. 
Datoria noastră e aceea de a face ca căile noastre să fie mai mult asemenea 
căilor lui.

† Duminica a 25-a de peste an

    20 septembrie 2020 - 
   Ss. Martiri din Coreea

              _  __________________

                                  ___________________



LECTURA I
Gândurile mele nu sunt gândurile voastre.

Citire din cartea profetului Isaia                                            55,6-9
Căutaţi-l pe Domnul cât timp se lasă găsit, chemaţi-l cât timp este 

aproape! 7 Să-şi părăsească nelegiuitul calea sa şi păcătosul, gândurile 
sale! Să se întoarcă la Domnul şi el se va îndura de ei, la Dumnezeul nostru, 
căci el este mărinimos în iertare. 8 Căci gândurile mele nu sunt gândurile 
voastre şi căile voastre nu sunt căile mele - oracolul Domnului. 9 Cât de 
înălţate sunt cerurile faţă de pământ, la fel de înălţate sunt căile mele faţă 
de căile voastre şi gândurile mele faţă de gândurile voastre.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),2-3.8-9.17-18 (R.: 18a) 
R.: Domnul este alături 
     de toţi cei care-l cheamă.

2 Te voi binecuvânta în toate zilele 
şi voi lăuda numele tău în veac şi pentru totdeauna. 
3 Domnul este mare şi preaînălţat, 
măreţia lui este fără margini. R.

8 Domnul este îndurător şi plin de dragoste, 
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare; 
9 Domnul este bun faţă de toţi, 
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.

17 Drept este Domnul pe toate căile sale 
şi credincios în toate lucrările sale. 
18 Domnul este alături de toţi cei care-l cheamă, 
de toţi cei care-l cheamă în adevăr. R.

LECTURA A II-A
Pentru mine, a trăi este Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni  1,20c-24.27a
Fraţilor, să fie preamărit Cristos în trupul meu, fie prin viaţă, fie 

prin moarte, 21 căci pentru mine a trăi este Cristos, iar a muri este un 
câştig. 22 Dar dacă a trăi în trup îmi este de folos pentru lucrare, nu ştiu 
ce să aleg. 23 Sunt constrâns de acestea două: am dorinţa să mă despart de 
viaţa aceasta şi să fiu cu Cristos, şi aceasta ar fi cu mult mai bine. 24 Însă 
este mai necesar pentru voi să rămân în trup. 27a Numai să vă purtaţi în 
chip vrednic de evanghelia lui Isus Cristos.

Cuvântul Domnului



ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                           Cf. Fap 16,14b
(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre, 
                ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău! (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun?

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               20,1-16a
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă: „Împărăţia 

cerurilor este asemenea stăpânului care a ieşit dis-de-dimineaţă ca să 
tocmească lucrători în via sa. 2 După ce s-a înţeles cu lucrătorii cu un 
dinar pe zi, i-a trimis în via lui. 3 Ieşind la ceasul al treilea, a văzut pe alţii 
stând în piaţă 4 şi le-a spus: «Mergeţi şi voi în vie şi ceea ce este drept vă 
voi da!» 5 Iar ei au plecat. Din nou a ieşit pe la ceasul al şaselea şi la al 
nouălea şi a făcut la fel. 6 Apoi a ieşit pe la ceasul al unsprezecelea şi a 
găsit pe alţii stând şi le-a spus: «De ce staţi aici toată ziua degeaba?» 7 I-au 
spus: «Pentru că nimeni nu ne-a tocmit». El le-a zis: «Mergeţi şi voi în 
vie!» 8 Când s-a lăsat seara stăpânul viei a spus administratorului său: 
«Cheamă lucrătorii şi dă-le plata, începând de la cei din urmă şi până la 
cei dintâi». 9 Venind cei de la ceasul al unsprezecelea, au primit câte un 
dinar. 10 Venind apoi primii, se gândeau că vor primi mai mult, dar au 
primit şi ei câte un dinar. 11 Primindu-l, murmurau împotriva stăpânului 
casei, 12 zicând: «Aceştia din urmă au lucrat o oră, iar tu i-ai tratat ca pe 
noi, care am suportat greutatea zilei şi arşiţa». 13 Dar el, răspunzând unuia 
dintre ei, a zis: «Prietene, nu te nedreptăţesc. Oare nu ne-am înţeles cu un 
dinar? 14 Ia ceea ce este al tău şi du-te! Eu vreau să dau acestuia din urmă 
ca şi ţie. 15 Nu-mi este permis oare să fac ceea ce vreau cu ceea ce este al 
mele? Sau ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun?» 16a Astfel, ultimii 
vor fi primii”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre. Textul evangheliei de 

astăzi ne provoacă la cel mai profund nivel, fiindcă dreptatea și 
generozitatea depășesc standardele noastre. Să aducem acum cererile 
noastre înaintea sa, știind că el ne va oferi o ureche ascultătoare. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru ca, asemenea sfântului apostol Paul, și noi să fim atât de 
convinși de iubirea lui Dumnezeu încât moartea să nu inducă nici 



o frică asupra noastră. R.
- Pentru toți care muncesc, ca ei să găsească împlinire în munca lor 

și să primească răsplata cuvenită pentru toate eforturile lor. R.
- Pentru copii noștri, ca toți cei care au grijă de ei să îi învețe valorile 

generozității și sensibilității față de nevoile celor din jur. R.
- Pentru schimbarea inimii în modul în care ne tratăm reciproc, ca 

noi să nu cerem niciodată ca ceilalți să ne câștige respectul. R.
- Pentru harul de a nu invidioși pe ceilalți ci să ne bucurăm de 

darurile pe care ei le-au primit și să apreciem multele binecuvântări 
pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra fiecăruia dintre noi. R.

- Pentru cei răposați, mai ales pentru cei dragi ai noștri. Ca ei să fie 
acum cu Domnul și să fie glorificați în el. R.

Dumnezeule Tată, tu ne iubești cu o iubire cu mult peste ce am 
sperat sau imaginat noi vreodată. Tu ești atent față de fiecare nevoie 
a noastră înainte ca noi să o cunoaștem. Privește cu blândețe asupra 
noastră acum când invocăm numele Fiului tău, Isus Cristos Domnul 
nostru. Amin.
              Calendarul Săptămânii
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 22    M   Ss. Mauriţiu, ofiţer, şi îns. m.; 
                     Silvan, pustnic
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                        Zaharia şi Elisabeta
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                   Sf. Vincenţiu de Paul, pr.
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


