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T: Înțelepciunea astăzi ne vorbește despre un Dumnezeu care judecă 
drept, iar dacă balanța se poate îndrepta în orice direcție, atunci ar fi de 
partea îngăduinței. Într-o serie de parabole, Isus-ul mateean, se folosește 
din nou de lumea naturii pentru a arăta starea imperfecta a Domniei lui 
Dumnezeu din existența sa perfectă. Cu o răbdare destul de considerabilă, 
Dumnezeu oferă mai mult decât o amplă oportunitate pentru convertire. 
În lectura din Romani, ni se spune că nu trebuie să ne îngrijorăm asupra 
rugăciunii ca ea să fie perfectă. Duhul se roagă cu noi, compensează 
deficiențele noastre.

S. R.: Probabil a existat un timp, mai degrabă destul de naiv, în care 
am crezut că biserica era deja mireasă nepătată a lui Cristos. Adevărul e 
că Biserica are la bază umanitatea prin persoana membrilor ei, oameni. 
Binele e acolo, și e vast răspândit. Însă nu există nici un dubiu asupra 
faptului că neghina e și ea acolo și dă fiecare indicație necesară rămânerii 
prezentă până la seceriș. Nici binele dar nici răul nu sunt restricționate 
la un singur segment al bisericii. Ambele pot fi găsite în toate nivele ei. 
De aceea nici nu trebuie să ne scandalizăm chiar dacă de cele mai multe 
ori suntem răniți. La urma urmei, toți profeți au numit Israelul, poporul 
ales al lui Dumnezeu, o prostituată – un limbaj destul de dur. Însă, ne 
arată cât de mult sacrul este capabil de a se profana pe sine însuși. Însă 
amintiți-vă de judecarea pacientului. Atâta timp cât răul este prezent, va 
fi și o ocazie pentru convertire. Toate acestea spun că biserica are un rol 
indispensabil de jucat ca instrument al iubirii lui Dumnezeu. Însă tot ne 
îndreaptă dincolo, spre însuși Dumnezeu. El singur este perfecțiunea. În 
Dumnezeu atenția noastră va trebui să fie mereu centrată.

Chiar și când ne rugăm avem tendința de a ne scurta. Tot la fel și cu 
slăbiciunile noastre, distracțiile instante, preocupările, și neglijența. În 
spiritul unei rugăciuni liniștite, sau rugăciunea noastră centrală, devenim 
conștienți de prezența lui Dumnezeu; nu trebuie să verbalizăm sau să ne 
ținem pe noi înșine „ocupați”. Preasfânta Treime lucrează necontenit în 
noi. Nu trebuie să luăm note mari. Nu există nu un registru de notare. E 
de ajuns ca noi să fim conștienți și să creștem  în conștientizare. 
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LECTURA I
Celor păcătoşi le dai posibilitatea să se întoarcă la tine.

Citire din cartea Înţelepciunii                                        12,13.16-19
Nu este alt Dumnezeu în afară de tine, care te îngrijeşti de toţi ca să 

arăţi că nu ai judecat în mod nedrept. Puterea ta este începutul dreptăţii 
şi, fiind stăpânitor peste toate, te face să fii indulgent cu toţi. 17 Îţi arăţi 
puterea faţă de cel care nu crede în desăvârşirea puterii şi-i dojeneşti pe 
cei care cunosc cutezanţa. 18 Tu eşti stăpânitorul puterii, ne judeci cu 
blândeţe şi ne guvernezi cu multă îngăduinţă, căci puterea este aproape 
de tine oricând ai vrea. 19 L-ai învăţat pe poporul tău, prin astfel de lucrări, 
că cel drept trebuie să fie iubitor de oameni şi-i faci pe fiii tăi să spere că 
le dai convertire de păcate.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 85(86),5-6.9-10.15-16a (R.: 5a) 
R.: Tu, Doamne, eşti bun şi iertător.
5 Tu, Doamne, eşti bun şi iertător, 
plin de îndurare faţă de cei care te cheamă. 
6 Pleacă-ţi urechea, Doamne, la rugăciunea mea; 
ia aminte la glasul cererii mele! R.
9 Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni, 
se vor prosterna în faţa ta, Doamne, 
şi vor cinsti al tău nume, 
10 pentru că eşti mare şi săvârşeşti lucruri minunate, 
tu singur eşti Dumnezeu! R.
15 Tu, Doamne, eşti Dumnezeu 
îndurător şi îngăduitor, 
încet la mânie şi plin de milostivire şi adevăr. 
16 Priveşte-mă şi fie-ţi milă de mine; 
dă slujitorului tău puterea ta 
şi mântuieşte-l pe fiul slujitoarei tale! R.

LECTURA A II-A
Duhul însuşi intervine pentru noi cu suspine negrăite.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  8,26-27
Fraţilor, de asemenea, şi Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, 

pentru că nu ştim ce să cerem în rugăciune aşa cum se cuvine, dar Duhul 
însuşi intervine pentru noi cu suspine negrăite. 27 Însă cel care cercetează 
inimile ştie care este dorinţa Duhului; adică intervine în favoarea sfinţilor 
după voinţa lui Dumnezeu.                                           Cuvântul Domnului



ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                cf. Mt 11,25                                 
(Aleluia)   Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pă-

mântului, pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale.  
(Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Lăsaţi să crească împreună până la seceriş.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               13,24-43
În acel timp, Isus le-a prezentat mulţimilor o altă parabolă: „Împărăţia 

cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat sămânţă bună în ogorul 
său. 25 Dar pe când oamenii dormeau, a venit duşmanul lui, a semănat 
neghină prin grâu şi a plecat. 26 Când a răsărit grâul şi a dat rod, atunci 
s-a văzut şi neghina. 27 Venind servitorii stăpânului casei, i-au spus: 
«Stăpâne, oare n-ai semănat sămânţă bună în ogorul tău? De ce are deci 
neghină?» 28 El le-a spus: «Un om duşmănos a făcut aceasta». Servitorii 
i-au spus: «Vrei să mergem ca să o smulgem?» 29 Dar el le-a zis: «Nu, ca 
nu cumva, smulgând neghina să scoateţi din rădăcină şi grâul. 30 Lăsaţi 
să crească împreună până la seceriş! În timpul secerişului voi spune 
secerătorilor: smulgeţi mai întâi neghina, legaţi-o în snopi ca să fie arsă, 
iar grâul adunaţi-l în grânarul meu!»” 31 Le-a mai prezentat o parabolă: 
„Împărăţia cerurilor este asemenea cu un grăunte de muştar pe care un 
om îl ia şi îl seamănă în ogorul său. 32 Acesta este mai mic decât toate 
seminţele, însă crescând, este mai mare decât toate legumele şi devine 
copac, aşa încât vin păsările cerului şi locuiesc între ramurile lui”. 33 Le-a 
spus o altă parabolă: „Împărăţia cerurilor este asemenea cu plămada pe 
care o ia femeia şi o ascunde în trei măsuri de făină până când dospeşte 
totul”. 34 Isus spunea mulţimilor toate acestea în parabole şi nu le spunea 
nimic fără parabole, 35 ca să se împlinească ceea ce fusese spus prin 
profetul care zice: „Îmi voi deschide gura în parabole, voi dezvălui 
lucruri ascunse de la întemeierea lumii”. 36 Atunci, lăsând mulţimile, a 
venit în casă, iar discipolii s-au apropiat de el şi i-au spus: „Explică-
ne parabola neghinei din ogor!” 37 El, răspunzând, le-a zis: „Cel care 
seamănă sămânţa bună este Fiul Omului. 38 Ogorul este lumea, sămânţa 
cea bună sunt fiii împărăţiei. Neghina sunt fiii Celui Rău. 39 Duşmanul care 
a semănat-o este diavolul. Secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii 
sunt îngerii. 40 Deci, aşa cum se adună neghina şi se arde în foc, tot aşa 
va fi la sfârşitul lumii. 41 Fiul Omului îi va trimite pe îngerii săi, iar ei 
vor aduna din împărăţia lui toate scandalurile şi pe cei care săvârşesc 
nelegiuirea 42 şi-i vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo va fi plânset şi 
scrâşnirea dinţilor. 43 Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia 
Tatălui lor. Cine are urechi, să asculte!”

Cuvântul Domnului



Rugăciunea Credincioșilor
Să aducem acum toate cererile noastre înaintea Tatălui nostru 

ceresc să îl rugăm să ne de-a harul de a accepta voința sa în viața 
noastră. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru toți cei care slujesc în poziții de conducere în 
Biserică, ca să primească înțelepciunea și curajul de a ne îndruma 
pe noi toți. R.

- În prima lectură am auzit că dreptatea are sursa ei în putere; dă-ne 
Doamne un sens al dreptății în relația noastră cu cei din jur. R.

- Ne rugăm ca „semințele bune ale credinței” să fie plantate în 
mințile și inimile nevinovate ale copiilor noștri, mai ales de părinți 
și profesori lor, astfel încât să crească în înțelepciunea și iubirea 
lui Dumnezeu. R.

- Ne amintim în rugăciunile noastre de toți cei care sunt bolnavi în 
trup și minte: dă-le puterea și curajul de a purta crucea suferințelor 
lor în viața lor de zi cu zi. R.

- Psalmul responsorial ne-a amintit că Domnul nostru este „ușor la 
mânie și abundent în iubire”: să încercăm să îl imităm pe Domnul 
nostru în această săptămână care urmează, să fim ușori la mânie și 
rapizi în iubire. R.

- Ne amintim și de cei care au murit, mai ales de cei din comunitatea 
noastră. Adu-i Doamne la lumina gloriei tale din împărăția ta 
cerească. R.

Dumnezeule preabun și milostiv, întărește iubirea ce ne unește 
comunitatea în armonie și pace și te rugăm să ne acorzi toate aceste 
rugăciuni pe care le punem acum în fața ta. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.
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