
________________________________________________

                                          
În prima lectură de la această sfântă Liturghie, luată din cartea profetului 

Amos, am auzit că în timpul profetului Amos, a fost unul de o mare neliniște 
socială și de lipsă de păstrare a datoriilor religioase. Profetul tot scotea în 
evidență sosirea zilei judecății care avea să fie una fatală pentru poporul său 
evreu, dar mai ales pentru lideri acestuia. Aceștia îi ignorau complet pe cei 
săraci, lucru și aspect care era complet contrar grijii lui Dumnezeu față de toți 
cei care făceau parte din alianța pe care el o încheiase cu Israel pe muntele 
Sinai și lipsa de grijă pentru cei dezavantajați. Amos i-a condamnat pe cei care 
practicau dreptatea față de cei săraci în timp ce observau cu atenție subtilitățile 
practicii liturgice. Dumnezeu însă nu uită niciodată toate aceste crime. De 
aceea până și în Vechiul Testament munca față de dreptatea socială era deja o 
parte a muncii mai ales pentru noi copii lui Dumnezeu.

Sfântul apostol Paul în cea de-a doua lectură de la această sfântă Liturghie, 
ne-a dat anumite sfaturi în ceea ce privea rugăciunea publică.  El îi cheamă 
pe ceilalți creștini ca și el, să se roage în mod public pentru toți. Fiecare ființă 
umană trebuie să fie inclusă în mijlocirea și în intențiile rugăciunilor lor de 
mulțumire a comunității. Comunitatea trebuie să se roage mai ales pentru cei 
cu autoritate. Și în ciuda ostilității pe care o practică multe autorității publice în 
ceea ce privește ceilalți cetățeni ca și ei în Cristos. Motivul pentru care Paul dă 
aceste sfaturi este cel de revelare, a faptului că Isus Cristos a murit pentru toate 
aceste persoane. După cum există numai un singur Dumnezeu, tot la fel există 
numai un singur mediator între Dumnezeu și omenire, Isus Cristos. Ucenicia 
noastră față de Cristos implică faptul că noi ar trebui să fim preocupați de toți 
bărbați și femeile din întreaga lume, în ciuda modului în care ei se uită la noi. 
Iar asta fiindcă Cristos a murit pentru ei toți după cum a murit și pentru mine 
și pentru tine.

Slujitorul necinstit din parabola pe care am auzit-o în textul evangheliei de 
astăzi este acuzat de faptul că storcea bani de la stăpânul său. Însă în momentul 
în care acesta simte că urmează să fie dat afară, ceea ce face el e să îi cheme 
pe toți cei care aveau datorii față de stăpânul său pentru a se folosi de acestea 
în propriul său avantaj reducându-le datoriile cu aproape 50%. El a stat și s-a 
gândit și și-a dat seama că după ce va fi dat afară, nu va fi nici o persoană care 
să aibă grijă de el. Acele procente pe care le redusese, cred că erau de fapt 
comisioanele pe care el spera să le obțină, propriul său profit. Stăpânul însă a 
rămas impresionat, nu datorită a lipsei sale de onestitate ci datorită inteligenței 
și a căilor înțelepte de care a dat dovadă într-un final. Într-un final acesta a fost 
acuzat că a cumpărat prietenia prin înșelătorie. Și-a atins scopul tot printr-o 
cale lipsită de onestitate.

 Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 25-a de peste an
    18 septembrie 2022

     
_________________________________________________________________________Sf. Iosif din Copertino, pr.



Ant. la intrare           
Mântuirea poporului sunt eu Din 

orice strâmtorare vor striga spre 
mine, îi voi asculta şi voi fi Dumne-
zeul lor în veci. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule care ai întemeiat 

toată legea sfântă în iubirea faţă 
de tine şi faţă de aproapele, dăru-
ieşte-ne harul, ca, păzind poruncile 
tale, să ne învrednicima ajunge la 
viaţa veşnică. Prin Domnul nostru 
Isus Cristos.

Lectura I
Contra acelora care îi cumpără 

cu bani puţini pe cei nevoiaşi.
Citire din cartea profetului 

Amos                                      8,4-7
Ascultaţi lucrul acesta: voi îl 

călcaţi în picioare pe cel nevoiaş 
şi-i nimiciţi pe cei umili ai 
ţării, 5 spunând: „Când vor trece 
luna nouă ca să vindem grâul şi 
sabatul ca să deschidem grânarele, 
să micşorăm efa şi să mărim 
siclul, să falsificăm balanţele spre 
înşelătorie? 6 Să-i cumpărăm cu 
argint pe cei săraci, iar pe nevoiaş, cu 
o pereche de sandale, şi să vindem şi 
pleava grâului”. 7 Domnul s-a jurat 
pe gloria lui Iacob: „Nu voi uita 
niciodată toate lucrările voastre”.

                  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 112(113),1-2.4-6.7-8 (R.: cf. 1a 
şi 7b) 
R.: Lăudaţi-l pe Domnul 
      care îl înalţă pe cel sărman! 
      sau: 
      Aleluia.

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului, 
lăudaţi numele Domnului! 
2 Fie numele Domnului    
 binecuvântat 
de acum şi până în veac! R.

4 Domnul este preaînalt, mai 
 presus de toate neamurile, 
gloria lui este mai presus de ceruri. 
5 Cine este ca Domnul Dumnezeul  
 nostru, 
care locuieşte atât de sus, 
6 care îşi pleacă privirea să vadă 
ce se petrece în cer şi pe    
 pământ? R.

7 El ridică pe cel sărac din ţărână, 
înalţă din mizerie pe cel sărman, 
8 pentru ca să-l aşeze alături de   
 nobili, 
de nobilii poporului său. R.

Lectura a II-a
Să se facă rugăciuni pentru 

toţi oamenii, căci el vrea ca toţi 
oamenii să se mântuiască!

Citire din Scrisoarea întâi 
a sfântului apostol Paul către 
Timotei                                  2,1-8

Preaiubitule, îndemn, înainte de 
toate, să se facă cereri, rugăciuni, 
mijlociri şi mulţumiri pentru toţi 
oamenii, 2 pentru regi şi pentru toţi 
cei care sunt în conducere, ca să 
ducem o viaţă paşnică şi liniştită, cu 
toată evlavia şi demnitatea. 3 Acest 
lucru este bun şi plăcut înaintea 
lui Dumnezeu, mântuitorul 
nostru, 4 care vrea ca toţi oamenii 
să se mântuiască şi să ajungă la 
cunoaşterea adevărului. 5 Căci 
unul este Dumnezeu şi unul singur 
este mijlocitor între Dumnezeu şi 



i-a spus: «Cu o sută de baţi de 
untdelemn». El i-a răspuns: «Ia-ţi 
chitanţa, aşază-te repede şi scrie 
cincizeci!» 7 După aceea i-a spus 
altuia: «Tu cât datorezi?» Acesta 
a răspuns: «O sută de kor de 
grâu». El i-a spus: «Ia-ţi chitanţa 
şi scrie optzeci!» 8 Stăpânul l-a 
lăudat pe administratorul nedrept, 
pentru că a lucrat cu înţelepciune; 
pentru că fiii veacului acestuia, în 
generaţia din care fac parte, sunt 
mai înţelepţi decât fiii luminii. 9 Iar 
eu vă spun: Faceţi-vă prieteni din 
mamona nedreaptă, pentru ca ei să 
vă primească în corturile veşnice 
atunci când veţi duce lipsă. 10 Cine 
este credincios în cele mai mici 
lucruri este credincios şi în cele mai 
mari. Şi cine este necinstit în cele 
mai mici lucruri este necinstit şi 
în cele mai mari. 11 Deci, dacă voi 
nu aţi fost credincioşi cu mamona 
nedreaptă, cine vă va încredinţa 
adevărata bogăţie? 12 Şi dacă nu aţi 
fost credincioşi cu avuţia străină, 
cine v-o va da pe a voastră? 13 Niciun 
servitor nu poate sluji la doi stăpâni; 
căci sau îl va urî pe unul şi-l va iubi 
pe celălalt, sau va ţine la unul, iar 
pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi 
sluji lui Dumnezeu şi mamonei”.               

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Dumnezeul nostru este un 

Tată iubitor care cunoaște toate 
nevoile noastre și este mereu 
deschis și dispus să ne ofere tot 
ceea ce cerem. Cu inimi pline de 
umilință să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

oameni: omul Cristos Isus 6 care s-a 
dat pe sine însuşi ca răscumpărare 
pentru toţi. Aceasta este mărturia 
adusă la timpul stabilit, 7 pentru 
care am fost pus eu ca predicator şi 
apostol - spun adevărul, şi nu mint 
-, învăţător al păgânilor în credinţă 
şi adevăr. 8 Aşadar, vreau ca bărbaţii 
să se roage în orice loc ridicându-şi 
mâinile sfinte, fără mânie şi ceartă. 

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
2Cor 8,9

(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bo-
gat, s-a făcut sărac, pentru ca, prin 
sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi. 
(Aleluia)

Evanghelia                                                         
Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi 

mamonei.
     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca             16,1-13
În acel timp, Isus le-a spus 

discipolilor săi: „Era un om bogat 
care avea un administrator. Acesta 
a fost denunţat că i-ar risipi 
averea. 2 El l-a chemat şi i-a spus: 
«Ce aud despre tine? Dă cont de 
administraţia ta, căci de acum nu 
mai poţi fi administrator!» 3 Atunci 
administratorul şi-a spus în sine: 
«Ce voi face, pentru că stăpânul 
îmi ia administraţia? Să sap, nu 
pot; să cerşesc, mi-e ruşine. 4 Ştiu 
ce voi face pentru ca oamenii 
să mă primească în casele lor 
atunci când voi fi dat afară din 
administraţie». 5 Şi, chemându-i pe 
debitorii stăpânului său, unul câte 
unul, i-a spus primului: «Cu ce eşti 
dator stăpânului meu?» 6 Acesta 



       Intenție specială de rugăciune

Pentru încetarea războiului din 
Ucraina

- Ne rugăm pentru papa Francisc 
și pentru episcopul Iosif, 
ca ei să convingă oameni 
să împărtășească resursele 
pământului într-un mod just și 
echitabil pentru ca astfel cei 
săraci să fie scoși din mizeria lor. 
R.

- Ne rugăm pentru lideri civili, ca 
ei să nu pună bani și succesul 
economic înaintea datoriei de a 
se îngriji de nevoile cetățenilor 
lor. R.

- Ne rugăm ca noi să nu luăm 
niciodată darurile și talentele de 
la Dumnezeu ca pe un merit ci să 
le împărtășim de bunăvoie cu cei 
mai puțin norocoși decât noi. R.

- Ne rugăm pentru cei bolnavi, 
bătrâni, singuri și loviți de 
sărăcie, ca asemenea lui Cristos 
și noi să găsim timp pentru ei și 
să ușurăm suferința lor. R.

- Ne rugăm pentru noi înșine, ca 
noi să nu punem bani și succesul 
lumesc înaintea nevoilor 
familiilor noastre, ci să le oferim 
timpul și atenția de care au 
nevoie. R.

- Ne rugăm și pentru răposați 
noștri, ca ei să se bucure de 

plinătatea vieții cu Cristos prin 
rugăciunile și faptele noastre de 
caritate. R.

Tată ceresc, apreciem toate 
binecuvântările pe care continui 
să le reverși prin grija de zi cu 
zi pe care o arăți față de noi. Te 
rugăm cu umilință să ții cont de 
toate aceste cereri ale noastre 
și de cele pe care le păstrăm în 
adâncul inimii noastre. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, primeşte cu 

bunăvoinţă darurile poporului tău, 
pentru ca, prin tainele tale cereşti, 
să primim ceea ce mărturisim cu 
pietatea credinţei. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie      Ps 118,4-5
Tu ai dat învăţăturile tale ca 

să fie păzite cu fidelitate. O, de-
ar fi căilemele statornice în a păzi 
orânduirile tale! 

După Împărtășanie
Dăruieşte-ne mereu cu bunătate, 

Doamne, ajutorul tău, nouă, celor 
întăriţi cu sfintele sacramente, ca 
să putem primi rodul răscumpărării 
şi din tainele sfinte, şi prin întreaga 
noastră viaţă. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
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