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În textul evangheliei de astăzi vom vedea cum Isus se amestecă cu păcătoși 

și cu vameși ori cu cei care adună impozitele după cum mai sunt cunoscuți 
și la noi. Aceste persoane veneau la Isus pentru a-l asculta, pentru a-i asculta 
învățăturile. Iar asta fiindcă ei erau considerați ca acele persoane cărora nimeni 
nu le dădea atenție, ori altfel spus cei pe care nimeni nu îi băga în seamă. În 
momentul în care farisei au auzit despre aceasta ei imediat se scandalizează 
și vin pentru a le strica bucuria și buna dispoziție am putea spune. Iată de ce 
Isus le dă această parabolă pe care tocmai am auzit-o. Pentru a le putea vorbi 
despre veșnica iertare a lui Dumnezeu, mai ales când le-a spus că  tot așa, va 
fi mai mare bucurie în cer pentru un păcătos care se convertește decât pentru 
nouăzeci și nouă de drepți care nu au nevoie de convertire (v. 7). Asupra a ceea 
ce trebuie să fim atenți e asupra faptului că el nu spune că nu îi mai iubește și 
iartă pe cei drepți. Ceea ce are el nevoie e de adevărata convertire din partea 
noastră. Iar asta fiindcă uneori ajungem să devenim adevărate obstacole în calea 
convertirii celorlalți. De aceea nu trebuie să uităm niciodată că noi aparținem 
lui Dumnezeu și că nimeni nu e ne-important înaintea lui Dumnezeu.

Am dat de un cântec zilele acestea intitulat Cred în miracole, care spunea 
că:

Soarele aparține cerului
Frunza aparține copacului
Strugurele aparține vinului
Iar tu aparții mie.
Dacă aplicăm această veșnică iertare a lui Dumnezeu în viețile noastre, ce 

ne vom face? Va trebui să iertăm și noi pe cei care ne-au iertat nouă. Chiar dacă 
și ei ne-au greșit nouă iar noi nici măcar în clipa prezentă nu am reușit să iertăm 
ceea ce ne-au făcut și încă e destul de proaspătă rana din inimile și mințile 
noastre dar mai ales că încă ne deranjează. Probabil că acea persoană este 
departe de  tine sau aproape de tine, poate că e chiar familia ta sau prieteni tăi. 
Iar dacă îl vezi sau o vezi ajungi să îți fie frică că vei fi rănit din nou. Aceasta 
este veșnica iertare care din păcate încă nu e prezentă în noi.

O universitate destul de cunoscută din Statele Unite ale Americii a făcut 
la un moment o statistică iar rezultatul este acesta, dacă unei persoane îi este 
mereu frică și mereu se enervează, în acest caz majoritatea se îmbolnăvesc de 
migrene, astm, aortite, boli de inimă și ulcere la stomac. Prin urmare, acest 
lucru este doar o reamintire pentru acele persoane care au ținut și încă țin pică, 
ranchiună sau mânie împotriva fratelui sau a surorii dar și pentru cei cărora le 
este frică să ia sau să accepte diverse responsabilități, probabil că deja aveți 
aceste boli, ori le veți avea dacă veți continua cu aceste atitudini.

Iertarea nu este o emoție. Iertarea este o călătorie cu noi înșine. Nu este un 
proces lent și extrem de dureros. Se aseamănă cu procesul de creștere.

Iertarea nu este ceva ce faci pentru cei din jurul tău ci ceva ce faci pentru 
tine însuți. Iar asta fiindcă în momentul în care alegi să nu ierți, ne legăm pe 
noi înșine de anumite circumstanțe pe care nu le putem uita. Cine are de suferit 
și se simte rănit? Noi. 
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Ant. la intrare           Cf. Sir 36,18
Dăruieşte-le, Doamne, pacea ta 

celor care nădăjduiesc în tine, pen-
tru ca profeţii tăi să fie aflaţi credin-
cioşi; ascultă rugăciunile slujitoru-
lui tău şi ale poporului tău sfânt! 

Rugăciunea zilei
Priveşte la noi,Dumnezeule,Cre-

atorul şi Stăpânul universului, şi, ca 
să simţim puterea îndurării tale, dă-
ne harul să-ţi slujim din toată inima. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Domnul a iertat răul pe care 

spusese că vrea să-l facă.
Citire din cartea Exodului                                                        

32,7-11.13-14
În zilele acelea, Domnul i-a 

zis lui Moise: „Coboară, căci 
poporul tău, pe care l-ai scos din 
ţara Egiptului, s-a pervertit! 8 S-au 
abătut repede de la calea pe care 
le-o poruncisem; şi-au făcut un viţel 
turnat, s-au închinat înaintea lui, 
i-au adus jertfe şi au zis: «Acesta 
este dumnezeul tău, Israel, care te-a 
scos din ţara Egiptului»”. 9 Domnul 
i-a zis lui Moise: „Văd că 
poporul acesta este un popor 
încăpăţânat. 10 Acum, lasă-mă; 
mânia mea se va aprinde împotriva 
lor şi-i va mistui; dar pe tine te voi 
face un popor mare”. 11 Moise l-a 
înduplecat pe Domnul Dumnezeul 
său, zicând: „Pentru ce să se 
aprindă, Doamne, mânia ta 
împotriva poporului tău pe care l-ai 
scos din ţara Egiptului cu putere 
mare şi cu braţ puternic? 13 Adu-
ţi aminte de Abraham, de Isaac şi 
de Israel, slujitorii tăi, cărora le-ai 
spus, jurându-te pe tine însuţi: «Voi 

înmulţi descendenţa voastră ca 
stelele cerului şi voi da urmaşilor 
voştri toată ţara aceasta, de care 
am vorbit; şi ei o vor stăpâni pentru 
totdeauna!»” 14 Domnul a iertat răul 
pe care spusese că vrea să-l facă 
poporului său.

                  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 50(51),3-4.12-13.17 şi 19 (R.: 
cf. Lc 15,18) 
R.: Mă voi ridica 
     şi mă voi duce la tatăl meu.

3 Ai milă de mine, Dumnezeule,   
 după marea ta bunătate, 
şi, după mulţimea îndurărilor tale, 
şterge fărădelegea mea! 
4 Spală-mă cu desăvârşire de   
 nelegiuirea mea 
şi curăţă-mă de păcatul meu! R.

12 Creează în mine o inimă curată,   
 Dumnezeule, 
şi un duh statornic înnoieşte   
 înlăuntrul meu! 
13 Nu mă alunga de la faţa ta 
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la   
 mine! R.

17 Doamne, deschide-mi buzele 
şi gura mea va vesti lauda ta! 
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este   
 duhul smerit, 
inima căită şi smerită, 
Dumnezeule, n-o dispreţui! R.

Lectura a II-a
Cristos a venit ca să-i 

mântuiască pe cei păcătoşi.
Citire din Scrisoarea întâi 

a sfântului apostol Paul către 



păcătoşii se apropiau de Isus, ca 
să-l asculte. 2 Fariseii şi cărturarii 
însă murmurau spunând: „Acesta 
îi primeşte pe păcătoşi şi mănâncă 
cu ei”. 3 Atunci le-a spus această 
parabolă: 4 „Care om dintre voi, 
având o sută de oi şi pierzând una 
dintre ele, nu le lasă pe cele nouăzeci 
şi nouă în pustiu şi umblă după cea 
pierdută până când o găseşte? 5 Iar 
când o găseşte, o pune pe umerii 
săi bucurându-se 6 şi, venind 
acasă, îi cheamă pe prieteni şi pe 
vecini, spunându-le: «Bucuraţi-
vă împreună cu mine, pentru că 
mi-am găsit oaia pierdută!» 7 Vă 
spun că, tot aşa, va fi mai mare 
bucurie în cer pentru un păcătos 
care se converteşte decât pentru 
nouăzeci şi nouă de drepţi care nu 
au nevoie de convertire. 8 Sau care 
femeie, având zece drahme, dacă 
pierde una dintre ele, nu aprinde 
lumina şi mătură casa şi caută cu 
grijă până o găseşte? 9 Iar când o 
găseşte, îşi cheamă prietenele şi 
vecinele, spunându-le: «Bucuraţi-
vă împreună cu mine, pentru 
că am găsit drahma pe care o 
pierdusem!» 10 Tot aşa, vă spun, 
va fi mai mare bucurie înaintea 
îngerilor lui Dumnezeu pentru un 
păcătos care se converteşte”.               

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Inspirați de această parabolă 

atât de provocatoare a Fiului 
risipitor din textul evangheliei de 
astăzi, să ne rugăm pentru nevoile 
Bisericii și ale lumii, încrezători 
că Tatăl nostru iubitor ne va 
răspunde la toate rugăciunile 

Timotei                               1,12-17
Preaiubitule, îi mulţumesc lui 

Cristos Isus Domnul nostru, care 
m-a întărit pentru că m-a găsit 
vrednic de încredere, punându-mă 
în slujirea sa, 13 deşi mai întâi am 
fost un defăimător, un persecutor 
şi un insultător, dar am aflat 
îndurare, căci, în necredinţa mea, 
o făceam din neştiinţă. 14 Însă harul 
Domnului nostru s-a revărsat din 
plin, împreună cu credinţa şi iubirea 
care sunt în Cristos Isus. 15 Vrednic 
de crezut şi de primit cu toată 
încrederea este cuvântul: „Cristos 
Isus a venit în lume ca să-i 
mântuiască pe cei păcătoşi”, între 
care eu sunt primul, 16 însă de 
aceea am aflat îndurare, pentru ca 
Cristos Isus să-şi arate mai întâi în 
mine toată îndelunga lui răbdare, 
făcând din mine un model pentru 
cei care aveau să creadă în el spre 
viaţa veşnică. 17 Regelui veacurilor, 
Celui Nepieritor, Celui Nevăzut şi 
unicului Dumnezeu să-i fie cinste şi 
glorie în vecii vecilor. Amin.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
2Cor 5,19

(Aleluia) Dumnezeu era în Cristos 
împăcând lumea cu sine şi punând 
în noi cuvântul reconcilierii (Alelu-
ia)

Evanghelia                                                         
Va fi mai mare bucurie în 

cer pentru un păcătos care se 
converteşte.

     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca             15,1-10
În acel timp, toţi vameşii şi 



       Intenție specială de rugăciune

Pentru încetarea războiului din 
Ucraina

noastre. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc 
și pentru episcopul Iosif, ca ei să 
slujească poporul lui Dumnezeu 
cu compasiune, iertare și iubire. 
R.

- Ne rugăm ca noi să nu punem 
niciodată bunurile materiale 
mai presus de relația noastră cu 
Dumnezeu și relația noastră cu 
cei pe care îi iubim și cu care ne 
întâlnim. R.

- Ne rugăm pentru harul lui 
Dumnezeu de a ne ajuta să vedem 
toți oameni prin ochii lui. R.

- Ne rugăm ca noi să nu închidem 
niciodată ușa vieții noastre 
nimănui și ca mereu să fim 
generoși în răspunsul dat celor 
aflați în nevoie. R.

- Ne rugăm pentru harul căinței 
pentru păcatele egoismului 
nostru pe care le-am comis 
împotriva lui Dumnezeu și unul 
celuilalt. Ca să primi iertarea 
prin sacramentul reconcilierii. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care 

au murit, ca ei să se bucure de 
pacea și bucuria veșnică din 
împărăția Sa cerească. R.

Dumnezeule milostiv și nespus 
ne generos, suntem recunoscători 
pentru toată grija și iubirea pe 
care o arăți fiecăruia dintre noi 
și facem toate aceste rugăciuni 
ale noastre, prin Fiul tău Isus 
Cristos, Domnul nostru. Amin

Asupra Darurilor
Priveşte cu bunăvoinţă, 

Doamne, la rugăciunile noastre 
smerite şi, în bunătatea ta, primeşte 
aceste daruri ale slujitorilor tăi, 
pentru ca ceea ce îţi oferă fiecare 
spre cinstea numelui tău sfânt să 
fie spre mântuirea tuturor. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie           Ps 35,8
Cât de minunată este bunătatea 

ta, Dumnezeule! Fiii oamenilor îşi 
găsesc adăpost la umbra aripilor 
tale. 

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, ca lucrarea 

acestui dar ceresc să pună stăpânire 
pe sufletele şi trupurile noastre, 
pentru ca nu pornirile firii, ci 
puterea lui să ne călăuzească viaţa. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
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