
                                          
                                                                       

                                                          Dumnezeu și Cezar
 
T: Istoria mântuirii, cu toate că este de origine divină, ea se desfășoară la 

nivelul istoriei umane. Scripturile ilustrează relația atât dintre Israel și biserica 
primară cât și guvernele civile. Acele relații erau uneori pozitive, alteori 
negative. La finalul exilului din Babylon, regele persan Cirus a dat porunca 
revenirii evreilor în ținutul lor natal precum și reconstruirea Ierusalimului. În 
lectura de astăzi din Isaia, Cirus este descris ca un agent al voinței lui Yahweh. 
În evanghelia de astăzi, Isus este întrebat în ceea ce privește atitudinea sa față 
de autoritățile Romane. Răspunsul său este unu echilibrat și nu scindează deloc 
în nici una din direcții. În lectura din 1 Tesaloniceni, Paul vede prezența activă 
a Duhului din comunitate ca rezultat al predicări apostolice.

S. R.: Problema Bisericii și a statului au cântărit enorm pe scena lumii. 
Existau cei care aduceau argumente împotriva recunoașterii oricărei oficialități 
religioase ca făcând parte din stat. Alți argumentau că acesta este „zidul 
separării” care a trecut cu mult peste tot ceea ce au avut în minte fondatori 
națiunilor. Din nefericire, sau probabil din fericire, Noul Testament oferă o 
mică lumină în aceste probleme complexe. Răspunsul lui Isus dat fariseilor 
ne arată respectul fundamental pe care trebui să îl avem față de autoritățile 
civile însă nu mai mult. Gândirea creștină trebuie să fie axată pe împărăția 
lui Dumnezeu, iar orice realitate temporală, inclusiv cea civilă și autoritățile 
politice, trebuie văzute în acea lumină.

Ca cetățeni buni, plătim taxe, ascultăm de legile făcute spre binele comun, și 
ne îndeplinim partea în acest proces politic. Toate astea sunt bune. Însă există 
pericole în canonizarea statului sau a oricărei forme de guvernământ. Când 
apar conflictele dintre stat și legea lui Dumnezeu, nu poate exista nici un dubiu 
asupra locului în care trebuie să fie loialitatea noastră. În cuvintele apostolilor, 
noi trebuie să îl slujim pe Dumnezeu și nu ființele umane. Angajamentul 
nostru față de Dumnezeu e cel care trebuie să fie mai presus de tot ceea ce ne 
preocupă pe noi în acel moment, pentru a penaliza statul pentru păcatele sale 
de omisiune. Sănătatea, apărarea celor lipsiți de apărare, fără case, apărarea 
vieții umane, toate acestea sunt probleme ale statului însă au o componentă 
morală puternică. Până și statul trebuie să răspundă în fața lui Dumnezeu. 

Nu există nici un motiv pentru care un creștin să nu poată fi un bun creștin 
sau un ales bun. Mai ales că el sau ea aduce cu sine și o conștiință formată în 
credință. Nu e mereu ușor să știi cum să aplici convingerile persoanei într-o 
anumită problemă particulară. Însă nu suntem niciodată scuzați de la asta. 
Pentru că conștiința rămâne testul final al comportamentului nostru. Fiecare 
dintre noi trăiește într-un oraș sau sat uman, însă mai mereu uităm că prima 
noastră cetățenie e cea a orașului lui Dumnezeu.

† Duminica 
a 29-a de peste an

   Sf. Luca, ev.

              _  __________________
                                  ___________________



LECTURA I
Eu l-am luat pe Cirus de mâna dreaptă, 

pentru ca să înjosesc înaintea lui neamurile..
Citire din cartea profetului Isaia                                        45,1.4-6
Aşa vorbeşte Domnul către unsul său, Cirus, pe care l-am luat de mâna 

dreaptă, pentru ca să înjosesc înaintea lui neamurile, să dezleg coapsele 
regilor, ca să deschid uşile şi porţile să se închidă. 4 De dragul slujitorului 
meu Iacob şi al lui Israel, alesul meu, te-am chemat pe nume, ţi-am dat 
un titlu de cinste când tu nu mă cunoşteai. 5 Eu sunt Domnul şi nu mai 
este altul, în afară de mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, deşi tu 
nu mă cunoşteai, 6 ca să se ştie de la răsăritul soarelui până la apus că nu 
este nimic în afară de mine: eu sunt Domnul şi nu este altul.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 95(96),1 şi 3.4-5.7-8.9-10ac (R.: 7b) 
R.: Daţi Domnului glorie şi putere!

1 Cântaţi Domnului un cântec nou! 
Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului! 
3 Vestiţi printre neamuri gloria lui, 
tuturor popoarelor, minunile sale! R.

4 Căci Domnul este mare şi vrednic de toată lauda, 
mai de temut decât toţi zeii. 
5 Căci toţi zeii popoarelor sunt deşertăciune, 
Domnul însă a făcut cerurile. R.

7 Daţi Domnului, voi, familiile popoarelor, 
daţi Domnului glorie şi putere! 
8 Daţi Domnului gloria numelui său! 
Aduceţi ofrande de laudă şi intraţi în lăcaşurile lui! R.

9 Prosternaţi-vă înaintea Domnului 
îmbrăcaţi în podoabe sfinte; 
dansaţi înaintea lui, toţi locuitorii pământului! 
10ac Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!” 
El va judeca popoarele cu dreptate. R.

LECTURA A II-A
Ne-am amintit de lucrarea credinţei voastre, 

de strădania iubirii şi de perseverenţa speranţei voastre.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului 



apostol Paul către Tesaloniceni                          1,1-5b
Paul, Silvan şi Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este 

în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Cristos: har vouă şi pace! 2 Îi 
mulţumim mereu lui Dumnezeu pentru voi toţi, aducându-ne aminte 
fără încetare în rugăciunile noastre, 3 amintindu-ne de lucrarea credinţei 
voastre, de strădania iubirii şi de perseverenţa speranţei voastre în Isus 
Cristos înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru. 4 Noi cunoaştem, fraţi iubiţi 
de Dumnezeu, că aţi fost aleşi, 5b pentru că evanghelia noastră n-a ajuns 
la voi numai prin cuvânt, ci şi prin putere, prin Duhul Sfânt şi prin 
convingerea deplină.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                             Fil 2,15d.16a                            
(Aleluia) Străluciţi ca nişte luminători în lume; ţineţi cu tărie cuvântul 

vieţii! (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Daţi-i cezarului ceea ce este al cezarului 

şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu!
          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               22,15-21
În acel timp, fariseii s-au dus să ţină sfat, ca să-l prindă pe Isus în 

vorbă. 16 Şi i-au trimis la el pe discipolii lor împreună cu irodienii, ca să-i 
spună: „Învăţătorule, ştim că eşti sincer şi înveţi cu adevărat calea lui 
Dumnezeu: nu ţii seamă de nimeni, căci nu te uiţi la faţa omului. 17 Spune-
ne, aşadar, ce părere ai: este permis sau nu a da tribut cezarului?” 18 Dar Isus, 
cunoscând răutatea lor, le-a zis: „Ipocriţilor, de ce mă ispitiţi? 19 Arătaţi-
mi moneda tributului!” Iar ei i-au adus un dinar. 20 El le-a zis: „Ale cui sunt 
imaginea aceasta şi inscripţia?” 21 I-au zis: „Ale cezarului”. Atunci le-a 
zis: „Daţi-i, aşadar, cezarului ceea ce este al cezarului şi lui Dumnezeu 
ceea ce este al lui Dumnezeu!”

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Acum când ne-am adunat cu toți în biserica din comunitatea 

noastră, să ne aducem toate nevoile lui Dumnezeu care este un 
Dumnezeu al milostivirii. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru toți cei care împărtășesc roluri de conducere în Biserică, ca 
ei să păstorească tot poporul cu compasiune și iubire, mai ales în 



aceste timpuri atât de dificile. R.

- Pentru toți cei care sunt bolnavi în trup, minte și spirit, ca ei să 
experimenteze atingerea vindecătoare a lui Dumnezeu prin iubirea 
și compasiunea tuturor celor care au grijă de ei. R.

- Pentru ca noi să putem rezerva zi de zi un timp pentru rugăciunea 
în familie, pentru ca astfel să putem aprecia mai bine toate 
binecuvântările pe care Dumnezeu le revarsă asupra noastră, dar 
mai ales să putem aprecia grija sa iubitoare față de fiecare dintre 
noi. R.

- Pentru ca în acest moment al recoltelor să putem aprecia roadele 
pământului și să le mânuim cu grijă pentru a le putea proteja 
pentru generațiile viitoare. R.

- Ne rugăm pentru pace în lume, mai ales în acele zone rupte de 
război, nedreptate și sărăcie. Ca acești oameni să experimenteze 
eliberarea de suferințele lor prin grija și generozitatea celor care 
sunt în poziții de grijă față de ei. R.

- Pentru toți credincioși răposați, ca ei să se odihnească în pace și să 
se bucure de plinătatea vieții și a iubirii în împărăția cerească. R.

Doamne Dumnezeul nostru, fă ca dreptatea și milostivirea ta să 
domnească asupra pământului, și ca iubirea ta ce ne-a fost dată 
tuturor în mod liber să poată fi împărtășită cu toți cei din jurul 
nostru care se află într-o nevoie imensă de milostivirea ta. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.
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