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Pe numele său, Fernando Bulhões, s-a 14 M Ss. Valeriu şi Rufin, m.;
Elizeu, profet
născut la Lisabona într-o familie nobilă.
Intră mai întâi la călugării augustinieni, apoi 15 M Ss. Amos, profet;
trece în ordinul franciscan, luând numele de
Abraham, clg.
Anton. Dorind să-şi exercite apostolatul 16 J
Ss. Benone, ep.;
printre necredincioşi cere să fie trimis în
Iudita, văduvă, m.
misiune. Din cauza unei boli este nevoit să
se întoarcă, dar se opreşte în Italia. Curând 17 V Ss. Nicandru şi Marcian, m.
se evidenţiază talentul său de predicator care
îl face pe papa Honoriu să-l trimită în 18 S Ss. Marcu şi Marcelian, m.
Franţa, unde acţionau catarii. Începând cu
anul 1228 se stabileşte la Padova, unde a 19 D DUMINICA 12 D.P.A;
predicat cu înflăcărare şi cu energie
Ss. Romuald, ab.;
împotriva diviziunilor politice, violenţei,
Iuliana Falconieri, fc.
cămătăriei. A săvârşit numeroase minuni. A
Gândul săptămânii
fost canonizat în anul următor morţii sale de
Papa Grigore IX-lea. În 1946, Papa Pius al
“Dumnezeu nu are nevoie de nimic, dar
XII-lea i-a conferit titlul de doctor ţine mult să se slujească de toate”.
evangelicus.
(Fericitul Vladimir Ghika)

Îngerul Domnului cu Papa (5.06.2016)

foaia
duminicala
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LECTURA I
Domnul ţi-a iertat păcatul: tu nu vei
muri.
Citire din cartea a doua a lui Samuel
12,7-10.13

Fericit este omul căruia i s-a iertat
fărădelegea,
căruia i s-a acoperit păcatul!
Fericit este omul căruia Domnul nu-i ia în
seamă greşeala
şi în duhul căruia nu este prefăcătorie! R.

În zilele acelea, Natan i-a zis lui David:
"Tu eşti omul acesta! Aşa vorbeşte
Domnul Dumnezeul lui Israel: «Eu te-am
uns rege peste Israel şi eu te-am eliberat
din mâna lui Saul; ţi-am dat casa
stăpânului tău şi soţiile stăpânului tău la
sânul tău; ţi-am dat casa lui Israel şi a lui
Iuda. Şi dacă ar fi fost puţin, aş mai fi
adăugat şi altele. Pentru ce ai dispreţuit
cuvântul Domnului şi ai făcut ce este rău
în ochii lui? L-ai lovit cu sabia pe Urie,
heteul, ai luat-o de soţie pe soţia lui şi pe
el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon.
Acum, nu se va îndepărta sabia de casa ta
niciodată, pentru că m-ai dispreţuit şi ai
luat-o pe soţia lui Urie, heteul, ca să fie
soţia ta». David i-a zis lui Natan: "Am
păcătuit împotriva Domnului!" Iar Natan
i-a zis lui David: "Domnul îţi iartă
păcatul; nu vei muri".
Cuvântul Domnului

Eu ţi-am făcut cunoscut păcatul meu,
nu ţi-am ascuns fărădelegea mea.
Am zis: "Voi mărturisi Domnului
fărădelegile mele".
Şi vinovăţia păcatului meu tu ai iertat-o. R.
Tu eşti pentru mine un adăpost,
tu mă scoţi din strâmtorare,
mă înconjori cu cântări de bucurie
pentru eliberare. R.
Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul şi
veseliţi-vă!
Strigaţi de bucurie, toţi cei drepţi cu
inima! R.
LECTURA A II-A
Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în
mine.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol
Paul către Galateni 2,16.19-21

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 31(32),1-2.5.7.11 (R.: 5c)
R.: Voi mărturisi Domnului
fărădelegile mele.
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Fraţilor, ştiind că omul nu este justificat
din faptele Legii, ci doar prin credinţa în
Isus Cristos, am crezut şi noi în Isus
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cu părul capului ei, îi săruta picioarele şi
le ungea cu miresme. Văzând aceasta,
fariseul care îl chemase îşi spunea în sine:
"Dacă acesta ar fi fost profet, ar fi ştiut
cine şi ce fel de femeie este aceasta care îl
atinge, căci este o păcătoasă".
Răspunzând, Isus i-a zis: "Simon, am
să-ţi spun ceva". Iar el a zis: "Spune,
Învăţătorule!" "Un creditor avea doi
debitori. Unul îi datora cinci sute de
dinari, iar celălalt cincizeci. Neavând ei
cum să dea înapoi, stăpânul i-a iertat pe
amândoi. Deci, care dintre ei îl va iubi
mai mult?" Răspunzând, Simon i-a zis:
"Cred că cel căruia i s-a iertat mai mult".
El i-a zis: "Ai judecat corect". Atunci,
întorcându-se către femeie, i-a spus lui
Simon: "Vezi femeia aceasta? Am intrat
în casa ta şi tu nu mi-ai turnat apă pe
picioare; ea însă mi-a udat picioarele cu
lacrimi şi mi le-a şters cu părul ei. Sărut
nu mi-ai dat; ea însă, de când a intrat, nu a
încetat să-mi sărute picioarele. Tu nu
mi-ai uns capul cu untdelemn, ea însă
mi-a uns picioarele cu miresme. De aceea
îţi spun: i s-au iertat păcatele ei cele
multe, pentru că a iubit mult; însă cui i se
iartă puţin, iubeşte puţin". Apoi a spus
către ea: "Păcatele ţi-au fost iertate". Cei
care erau cu el la masă au început să
spună în sine: "Cine este acesta care iartă
şi păcatele?" Însă el a zis femeii:
"Credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace!"
Şi după aceea, el trecea prin cetăţi şi sate
predicând şi ducând vestea cea bună a
împărăţiei lui Dumnezeu. Cei
doisprezece erau cu el; de asemenea,
unele dintre femei care fuseseră
vindecate de duhuri rele şi de boli: Maria,
numită Magdalena, din care scosese
şapte diavoli, şi Ioana, soţia lui Cuza,
administrator al lui Irod, Suzana şi multe
altele care îi slujeau cu ceea ce aveau.
Cuvântul Domnului

Cristos ca să fim justificaţi prin credinţa
în Cristos, şi nu prin faptele Legii, pentru
că nimeni nu va fi justificat prin faptele
Legii. De fapt, prin Lege, eu am murit
pentru Lege ca să trăiesc pentru
Dumnezeu. Am fost răstignit împreună
cu Cristos. Aşadar, nu mai trăiesc eu, ci
Cristos trăieşte în mine. Şi ceea ce trăiesc
acum în trup, trăiesc prin credinţa în Fiul
lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat
pentru mine. Eu nu resping harul lui
Dumnezeu. Dar dacă justificarea vine
prin Lege, atunci în zadar a murit Cristos.
Cuvântul Domnului
ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
1In 4,10b
(Aleluia) Dumnezeu ne-a iubit şi l-a
trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire
pentru păcatele noastre. (Aleluia)
EVANGHELIA
I s-au iertat păcatele ei cele multe,
pentru că a iubit mult.
Citire din Evanghelia Domnului nostru
Isus Cristos după sfântul Luca 7,36-8,3
În acel timp, unul dintre farisei l-a invitat
să mănânce la el. Intrând în casa
fariseului, Isus s-a aşezat la masă. Şi iată,
era în cetate o femeie păcătoasă! Aflând
că el era în casa fariseului, a adus un vas
din alabastru plin cu miresme. Plângând,
stătea în spate, la picioarele lui. A început
să-i ude picioarele cu lacrimi, le ştergea
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Evenimentul pe care îl relatează
fragmentul evanghelic al acestei
duminici are prospeţimea unui fapt
„cotidian” al cărui protagonist a fost
Isus, fapt ce comportă o dimensiune
eliberatoare în perfectă corelaţie cu
programul mesianic enunţat în
sinagoga de la Nazaret (v. duminica a
III-a de peste an): Duhul Domnului este
asupra mea, căci El m-a uns să duc
vestea cea bună săracilor; m-a trimis
să-i vindec pe cei cu inima zdrobită…
Într-adevăr, invitat la masă de un
fariseu, Isus acceptă aşa cum, de altfel,
a acceptat să mănânce şi cu vameşii şi
cu păcătoşii publici. Aspectul mai puţin
obişnuit, dar care va reprezenta intriga
a ceea ce va urma, a fost intrarea în
acest cadru convivial a unei femei
răufamate care face un gest pe cât de
surprinzător pe atât de emoţionant:
aşezată la picioarele lui Isus, ea plânge.
Lacrimile îi cad din abundenţă pe
picioarele Mântuitorului udându-le…
Mai apoi, cu părul ei îi şterge picioare
şi le unge cu uleiul parfumat pe care l-a
adus cu ea…
Acestui gest i se fac două lecturi
diametral opuse. Pentru Simon (fariseul
amfitrion), gestul femeii ridică un
serios semn de întrebare asupra
calităţii profetice a lui Isus. Într-adevăr,
ca profet, Isus ar fi trebuit să ştie cine
este persoana care îl atinge, chiar dacă
ea stătea la spate, şi ar fi trebuit să o
îndepărteze. O astfel de atitudine era
justificată de faptul că până şi o simplă
atingere din partea ei îl întina (îl făcea
inapt pentru orice act religios). Prin
urmare, Simon acceptă mai degrabă să
pună în dubiu calitatea profetică a lui
Isus, decât să admită gândul că
Mântuitorul se lasă atins şi, deci,
întinat. „Fantezia” lui nu întrezăreşte
vreo altă posibilitate. Pentru Isus, în
schimb, lucrurile stau altfel. El
„ghiceşte” adevărata cauză şi

adevăratul remediu al lacrimilor femeii.
Cauza şi remediul sunt ilustrate de
parabola celor doi datornici pe care
Isus i-o spune lui Simon, arătându-i, în
acelaşi timp, că ştie şi ce gânduri îl
frământă. În această parabolă, gestul
iertării creditorului dă naştere unui
sentiment de iubire. Această iubire,
însă, diferă la cei doi datornici în
funcţie de suma de bani iertată: unei
sume mici iertate datornicul îi răspunde
cu o iubire mică, în timp ce suma mare
iertată va provoca o iubire foarte mare.
Transpunând parabola la situaţia lor
concretă, în datornicul căruia i s-a
iertat mult e lesne de întrezărit femeia
care, în gesturile ei, amestecă multă
iubire şi fapte de pocăinţă, în timp ce în
datornicul căruia i s-a iertat puţin ar
putea fi întrezărit fariseul gazdă care
nu „a abundat” în gesturi de simpatie
şi bună primire.
Ne-am putea întreba, cu privire la
iertare şi la iubire, care trebuie să fie
prima? Oare iubirea provoacă iertarea
sau iertarea provoacă iubirea? Sfântul
Luca răspunde: ele merg mereu
împreună! Există o permanentă
trimitere de la iubire la iertare şi de la
iertare la iubire. Când iubirea se
exprimă, iertarea este deja acolo. Atâta
doar că iubirea trebuie recunoscută ca
fiind un dar. Nu putem obţine iertarea
decât în momentul în care începem să
simţim că suntem datori.
Dar care este locul credinţei în acest
context? Ea este expresia acelui gest
care iartă fără să pună vreo întrebare.
Femeia nu a rostit niciun cuvânt. Ea
săvârşeşte gesturi de iubire şi de
pocăinţă care sunt răsplătite cu acele
cuvinte aducătoare de pace: Ţi s-au
iertat păcatele!... Credinţa ta te-a
salvat. Mergi în pace! şi… i s-au iertat
multe păcate, pentru că iubeşte mult.
Pr. dr. Tarciziu Şerban
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