
                                          
                                                                 

                                                         
                                                 Darul înțelepciunii

T: Înțelepciunea nu e la fel cu inteligența, o persoană inteligentă nu e 
neapărat și una înțeleaptă. Înțelepciunea îndrumă cunoștințele cum trebuie în 
viață. Înțelege ceea ce e mai bine pentru sine însăși și pentru ceilalți iar apoi 
lucrează pentru a o opțiune. Solomon, în prima lectură de astăzi din 1 Regi, cere 
acest dar de a ajunge la decizia corectă și dreaptă în îndrumarea poporului său. 
Înțelepciunea din evanghelia de astăzi se află în aprecierea valorilor Împărăției 
lui Dumnezeu iar apoi în sacrificarea a tot ce e necesar pentru a lua parte la 
ea. În pasajul din Romani, Paul subliniază treptele alegerii lui Dumnezeu din 
pre-conștientizarea momentului final al glorificării. Adevărata înțelepciune se 
găsește și în trăirea pe deplin al fiecărui nivel al acelei chemării.

S. R.: Cu mare preț, mulții oameni au devenit creștini în primele zile ale 
bisericii. Și totuși, ei au văzut-o ca perla acelui mare preț, o comoară ascunsă 
în câmp. Mulți au murit pentru credință cu mult înainte de a da testul timpului. 
Mulți dintre noi au fost născuți în comunități de credință. Însă cât de mulți 
dintre noi văd credința ca un dar prețios despre care vorbește și evanghelia. 
Această emoție a credința ar putea și păli. De cele mai multe ori e luată de-a 
gata. Nu cu mulți ani în urmă, o călătorie în Europa era visul de o viață al 
unei persoane. Astăzi e considerată ca o altă parte a unei experiențe liceale. 
Ce ne mai rămâne din anticipare și entuziasm? Negarea proprie astăzi este ne-
populară fiindcă oameni nu vad rostul ei. Dacă unu își neagă sieși ceva anume, 
atunci înseamnă că scopul merită cu adevărat sacrificiul. Dacă nu există nici 
un scop real, atunci nu ar fi nevoie nici de efort. Dacă nu ar exista olimpiadele, 
ne-am mai fi așteptat noi la anii de pregătire riguroasă și dură? Dacă ucenicia 
creștină ne umple cu adevărat ființa, dacă acel dar ar fi cu adevărat apreciat, 
atunci negarea de sine s-ar destrăma. Dacă am fi plini de Cristos, toate celelalte 
vor avea o valoare mai mică.

Apostolul Paul ne spune că am fost chemați, aleși de Dumnezeu, susținuți 
de har și destinați pentru viața veșnică. Și iarăși, cât de conștienți suntem noi 
de asta? Un apel din partea cuiva important poate provoca mult entuziasm. 
Însă religia este văzută de foarte mulți ca treburi, datorii, reguli ce trebuie 
păstrate. E mai degrabă complet neinspirată. Adevărata înțelepciune arată spre 
ordonarea cum trebuie a vieții noastre. Mesajul creștin este nu mai  este văzut 
ca un mod de viață, cu siguranță destul de necesar, însă plin de pace și har. 
Ne spune că Dumnezeu nu ne va abandona. Darul lui Isus este cea mai mare 
înțelepciune, perla ce trebuie prețuită. Indiferența și pasivitatea nu fac parte din 
ea. Dacă alte lucruri contează mai mult decât credința noastră, atunci e timpul 
să ne adresăm întrebarea principală, E vina lui Dumnezeu sau a noastră?
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LECTURA I
Tu ai dorit înţelepciune.

Citire din cartea întâi a Regilor                                              3,5-12
La Gabaon, Domnul i s-a arătat în vis lui Solomon noaptea. Dumnezeu 

i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau!” 6 Solomon a răspuns: „Tu ai arătat o 
mare îndurare faţă de slujitorul tău David, tatăl meu, pentru că umbla 
înaintea ta în adevăr, în dreptate şi în corectitudinea inimii faţă de tine. 
Ai păstrat pentru el această mare bunăvoinţă şi i-ai dat un fiu care stă 
pe tronul său, cum este astăzi. 7 Acum, Doamne Dumnezeul meu, tu 
l-ai făcut pe slujitorul tău rege în locul tatălui meu, David. Însă eu sunt 
doar un copil: nu ştiu să ies şi să intru. 8 Slujitorul tău este în mijlocul 
poporului pe care l-ai ales, popor numeros care nu poate fi nici socotit, 
nici numărat. 9 Dă-i slujitorului tău o inimă ascultătoare ca să-l judece pe 
poporul tău, discernând între bine şi rău! Căci cine poate să-l judece pe 
poporul tău, care este atât de mare?” 10 Cererea aceasta a fost plăcută în 
ochii Domnului pentru că Solomon a cerut lucrul acesta. 11 Dumnezeu a 
zis: „Fiindcă ai cerut lucrul acesta: nu ai cerut pentru tine zile multe, nu 
ai cerut pentru tine bogăţii, nu ai cerut viaţa duşmanilor tăi, ci ai cerut 
pentru tine discernământ ca să asculţi judecata, 12 iată, voi face după 
cuvintele tale. Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi chibzuită: ca tine nu a mai 
fost nimeni înainte şi după tine nu se va mai ridica nimeni ca tine.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),57 şi 72.76-77.127-128.129-130 (R.: cf. 97) 
R.: Legea ta, Doamne, 
     este izvor de înţelepciune.

57 Am zis: partea mea, Doamne, 
este să păzesc cuvintele tale. 
72 Mai bună este pentru mine legea gurii tale 
decât mii de lucruri de aur şi argint. R.

76 Să-mi fie îndurarea ta spre mângâiere, 
după cuvântul dat slugii tale! 
77 Să vină asupra mea îndurările tale şi voi fi viu, 
căci legea ta îmi este desfătare! R.

127 De aceea, eu iubesc poruncile tale 
mai mult decât aurul, mai mult decât aurul curat. 
128 De aceea, găsesc drepte toate orânduirile tale 
şi urăsc orice cale a minciunii. R.



129 Mărturiile tale sunt minunate, 
de aceea, sufletul meu le păzeşte cu fidelitate. 
130 Explicarea cuvintelor tale dă lumină 
şi pricepere celor nepricepuţi. R.

LECTURA A II-A
De mai înainte i-a rânduit să fie asemenea chipului Fiului său.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani  8,28-30
Fraţilor, de fapt, ştim că toate conlucrează spre bine celor care îl iubesc 

pe Dumnezeu, adică celor care sunt chemaţi după planul lui. 29 Căci pe 
cei pe care i-a cunoscut de mai înainte, de mai înainte i-a şi rânduit să fie 
asemenea chipului Fiului său, aşa încât el să fie primul născut între mulţi 
fraţi; 30 pe cei pe care de mai înainte i-a rânduit, i-a şi chemat; pe cei pe 
care i-a chemat, i-a şi justificat; pe cei pe care i-a justificat, pe aceştia i-a 
şi glorificat.

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                                                           
Merge şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               13,44-52
În acel timp, Isus a spus: „Împărăţia cerurilor este asemenea comorii 

ascunse într-un ogor, pe care un om, găsind-o, o ascunde şi, plin de 
bucurie, merge şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela. 45 La fel, 
împărăţia cerurilor este asemenea unui negustor care caută mărgăritare 
frumoase. 46 Când găseşte un mărgăritar de mare valoare, merge, vinde 
tot ce are şi îl cumpără. 47 Din nou, împărăţia cerurilor este asemenea 
năvodului aruncat în mare, care adună de toate. 48 Când s-a umplut, 
oamenii îl trag la ţărm, se aşază, adună ceea ce este bun în coşuri şi 
aruncă ceea ce este rău. 49 Tot aşa va fi la sfârşitul lumii: vor veni îngerii 
şi-i vor separa pe cei răi dintre cei drepţi 50 şi îi vor arunca în cuptorul cu 
foc. Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor. 51 Aţi înţeles toate acestea?” 
I-au spus: „Da!” 52 Atunci le-a zis: „De aceea orice cărturar instruit în 
ale împărăţiei cerurilor este asemenea stăpânului casei care scoate din 
tezaurul său lucruri noi şi vechi”.

Cuvântul Domnului



RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Tată ceresc, ne-ai adus în împărăția ta cerească prin a ne face 

părtași la viața ta dumnezeiască. Ajută-ne să răspundem vieții tale 
din noi prin tot ceea ce face. Să spunem împreună:

R. Ajută-ne Doamne!

- În prima lectură Solomon a cerut o inimă pentru a discerne 
între bine și rău, și cum Domnul l-a binecuvântat cu o inimă 
pătrunzătoare. Ne rugăm ca conducerea bisericii, ca ei să fie 
înzestrați cu inimi pline de discernământ în această muncă a lor 
de conducere a Bisericii. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care au responsabilități de conducere; 
în familii, în comunitatea noastră, și în țara noastră, ca și ei să 
binecuvântați cu discernământ. R.

- În evanghelie, Isus ne-a spus despre „găsirea perlei prețioase”, ne 
rugăm pentru o ureche atentă în a asculta cuvintele înțelepciunii ce 
ne este dată în Scripturi și permite ca aceste cuvinte să ne îndrume 
pe calea vieții. R.

- Inimile noastre șovăie acolo unde se află comorile noastre, ne 
rugăm ca să acordăm mai mult timp lui Dumnezeu în rugăciunea 
de zi cu zi astfel încât să putem aprecia marele dar al iubirii sale 
pentru noi. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care sunt bolnavi și pentru cei care găsesc 
dificil găsirea unui sens și scop în viață, ca prin conștientizarea 
și grija celor apropiați lor și ei să aibă parte de experiența păcii 
Domnului. R.

- Ne rugăm pentru toți cei răposați, ca să fie primiți în casa Tatălui 
veșnic din ceruri. R.

Dumnezeule atotputernic și iubitor, îți punem toate aceste 
rugăciuni înaintea ta și cerem să ni le acorzi. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.
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