
                                          
                                                                 

                                                          Iubirea: 
                                                     Rezumatul vieții creștine

 
T: Legea alianței (Ex 19-24), codul de legi cel mai vechi al lui Israel ne 

arată un respect deosebit pentru israeliți dezavantajați și pentru rezidenți ne-
evrei. Cheamă la o echitate în relațiile personale. Acest lucru e reflectat și în 
prima lectură de astăzi. Isus, care a venit pentru a duce la perfecțiune legea 
alianței, trece dincolo de tratamentul echitabil prin alăturarea a două pasaje din 
scripturile iudaice și plasează iubirea ca total al credinței religioase. Printr-o 
mișcare ce avea să caracterizeze creștinismul pentru totdeauna, el leagă iubirea 
indisolubilă față de Dumnezeu cu iubirea față de aproapele. În lectura din 1 
Tesaloniceni, Paul vorbește despre modelarea credinței. El era un model pentru 
comunitatea din Tesalonic iar ei, la rândul lor pentru alți credincioși.

S. R.: Prima lectură de astăzi ne cheamă pe toți la un respect minim față de 
drepturile celorlalți. Însă acesta este limitat și circumscris. Chemarea lui Isus 
cuprinde tot, ceea ce e și un pic înfricoșător. Porunca iubirii este un rezumat ce 
inspiră și provoacă tot ceea ce înseamnă să fi creștin. Nu există nici un aspect 
pentru condiția umană care să nu poată fi îmbrățișat. Și totuși a trăi complet 
pentru Dumnezeu nu e o faptă răutăcioasă. Compromisul este alături de noi 
zi de zi, dacă nu chiar oră de oră, iar compromisul îl pune pe Dumnezeu pe 
locul doi față de orice altceva. Diminuează forța iubirii noastre. Paul oferă 
ca exemplu pe noii săi creștini fiindcă ei nu au revenit la zeii lor ci au rămas 
la singurul Dumnezeu adevărat. Tot mai adesea întoarcerile noastre sunt mai 
degrabă la 90 de grade decât la 180. Evanghelia de astăzi ne spune în această 
privință: Oferă lui Dumnezeu totul. El nu merită nimic mai puțin.

Ni s-a spus că a ignora aproapele nostru în această îmbrățișare a noastră a lui 
Dumnezeu este o înfrângere proprie. Cele două sunt inseparabile. Scrisoarea 
lui Ioan a spus-o corect. Uneori e mai ușor să îl iubești pe Dumnezeu pe care 
nu îl vedem și să îi ignorăm pe frați și surorile noastre de lângă noi. Unii dintre 
noi pot face asta. Însă noi nu trebuie să călcăm peste cei fără adăpost pentru a 
intra în biserică. Nici nu putem participa la sfânta Liturghie cu sinceritate dacă 
am decis în prealabil să nu vorbim cu cealaltă persoană. Astea nu sunt nimic 
altceva decât batjocuri aduse la credință.

Ghandi a simțit că dacă toți creștini l-ar lua pe Cristos în serios, impactul 
lor asupra lumii ar fi incomensurabil. Se pare că avem o problemă gravă de 
credibilitate. Evanghelia de astăzi, auzită atât de des, este o amintire constantă. 
După cum și apa ce picură dintr-o stâncă poate face o diferență enormă într-un 
final. Tot la fel va trebui să ne rugăm și noi.

† Duminica a 30-a de peste an

    25 octombrie 2020 - 
Ss. Crisant şi Daria, soţi m.; Mina, ostaş m.
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                                  ___________________



LECTURA I
Dacă faceţi rău văduvei şi orfanului, 

mânia mea se va aprinde împotriva voastră..
Citire din cartea Exodului                                                   22,20-26
Aşa spune Domnul: „Să nu faci rău celui străin şi să nu-l asupreşti, 

căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului! 21 Să nu faci rău niciunei 
văduve, nici orfanului! 22 Dacă le faci rău şi ei strigă la mine, eu le voi 
asculta strigătul. 23 Mânia mea se va aprinde şi vă voi nimici cu sabia; 
soţiile voastre vor rămâne văduve şi fiii voştri, orfani. 24 Dacă împrumuţi 
bani celui sărman din poporul meu, să nu te comporţi cu el ca un cămătar 
şi să nu ceri dobândă de la el! 25 Dacă iei zălog haina aproapelui tău, să 
i-o dai înapoi până la apusul soarelui, 26 căci este singura lui învelitoare, 
este haina pentru trupul său. Cu ce să se culce? Dacă strigă spre mine, eu 
îl voi asculta, căci eu sunt milostiv”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 17(18),2b-3a.3bc-4.47 şi 51ab (R.: 2) 
R.: Te iubesc, Doamne, tu eşti tăria mea!

2b Te iubesc, Doamne, tăria mea, 
3a Doamne, stânca mea, 
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu. R.

3bc Dumnezeul meu, stânca mea 
în care mi-am căutat refugiu, 
scutul meu, cornul mântuirii mele şi scăparea mea. 
4 Îl invoc pe Domnul, cel vrednic de laudă, 
şi sunt eliberat de duşmanii mei. R.

47 Viu este Domnul şi binecuvântată este stânca mea 
şi preaînălţat este Dumnezeul mântuirii mele! 
51ab El dă mari izbânzi regelui său, 
arată milostivire faţă de unsul său. R.

LECTURA A II-A
V-aţi întors la Dumnezeu de la idoli, 

ca să-l aşteptaţi pe Fiul său din ceruri..
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului 
apostol Paul către Tesaloniceni                              1,5c-10
Fraţilor, am fost între voi şi pentru binele vostru. 6 Iar voi aţi devenit 

imitatorii noştri şi ai Domnului, primind cuvântul în multe necazuri cu 



bucuria Duhului Sfânt, 7 aşa încât voi aţi devenit exemplu pentru toţi 
cei care cred în Macedonia şi Ahaia. 8 Într-adevăr, cuvântul Domnului a 
răsunat, pornind de la voi, nu numai în Macedonia şi Ahaia, iar credinţa 
voastră în Dumnezeu s-a răspândit în toate locurile, aşa încât nu mai 
este nevoie ca noi să spunem ceva. 9 Ei înşişi povestesc ce fel de primire 
am avut la voi şi cum v-aţi întors la Dumnezeu de la idoli, ca să slujiţi 
Dumnezeului cel viu şi adevărat 10 şi să-l aşteptaţi pe Fiul său din ceruri, 
pe care el l-a înviat din morţi, pe Isus, cel care ne mântuieşte de mânia 
ce vine.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                  In 14,23bc                            
(Aleluia) Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu, spune Dom-

nul; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău 

şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi!
          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               22,34-40
În acel timp, auzind fariseii că le-a închis gura saduceilor, s-au adunat 

la un loc, 35 iar unul dintre ei, învăţat al Legii, ca să-l pună la încercare, l-a 
întrebat: 36 „Învăţătorule, care poruncă este cea mai mare în Lege?” 37 El 
i-a zis: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din 
tot sufletul tău şi din tot cugetul tău! 38 Aceasta este cea mai mare şi 
cea dintâi poruncă. 39 Iar a doua este asemenea acesteia: «Să-l iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi!» 40 În aceste două porunci este cuprinsă 
toată Legea şi Profeţii”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Ca răspuns la chemarea lui Dumnezeu de a fi părtași ai iubirii sale 

unul cu celălalt să aducem acum toate cererile noastre, pentru tot 
poporul său, înaintea Tatălui nostru ceresc. Să spunem împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru toți membri Bisericii mai ales pentru cei din această 
comunitate de credință, ca ei să poată reflecta la iubirea lui 
Dumnezeu și a compasiunii sale prin modul în care trăiesc viața 
de zi cu zi. R.



- Pentru toți lideri și legislatori lumii, ca ei să se îngrijească de 
dreptate în toate zonele vieții și să arate o grijă deosebită față de la 
marginile societății. R.

- Pentru o mai profundă înțelegere a celor două porunci ale iubirii, 
pentru ca răspunsul nostru să fie unul sincer și nu doar o mișcare 
a buzelor în slujirea lui Dumnezeu. R.

- Pentru ca noi să avem un respect mai profund și o grijă mai 
deosebită față de toată creația lui Dumnezeu și să o păstrăm pentru 
generațiile viitoare. R.

- Pentru acele zone din lume rupte de războaie, violență și opresiune, 
ca Dumnezeu să privească la ei cu compasiune și să le ușureze 
suferința. R.

- Pentru cei care au murit în credință, ca să se poată odihni în pace. 
R.

Dumnezeule atotputernic și veșnic, tu niciodată nu încetezi să 
asculți rugăciunile celor care strigă la tine în nevoia lor. Aducem 
toate aceste cereri inimii tale iubitoare care e mereu dispusă să ne 
facă părtași ai iubirii și milostivirii tale divine. Cerem toate aceste 
rugăciuni ale noastre prin mijlocirea fiului tău Isus Cristos, Domnul 
nostru. Amin
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