
                                          
                                                                 

                                                          Înțelept și vigilent
 
T: Înțelepciunea e diferită decât cunoașterea. Înțelepciunea îndreaptă 

ceea ce este cunoscut spre un sfârșit determinat. În Biblie, acel sfârșit este 
Dumnezeu singur. În prima lectură de astăzi, înțelepciunea personificată vine 
la cei care sunt receptivi pe plan moral și pregătiți să o primească. Parabola 
din Matei, despre fecioarele care așteaptă, ne duce cu gândul la înțelepciunea 
ce așteaptă într-o stare de pregătire. O altă problemă e cea a lui Paul care ia 
în considerare soarta celor care au murit înainte de întoarcerea Domnului.

S. R.: E bine să spunem că întoarcerea Domnului la sfârșitul istoriei nu 
va cântări prea mult ca prioritate pentru majoritatea oamenilor de astăzi. 
Ea rămâne ceva dat însă nu are nici o semnificație vitală pentru majoritatea 
dintre noi. Însă probabil e văzută pre mult ca un eveniment singular. Există 
frânturi repetate a lui Dumnezeu în lume care ne vorbesc despre întoarcerea 
lui Cristos la noi. Cuvintele lui Dumnezeu nu sunt nici trecute sau prezente. 
Ci sunt noi și ne-așteptate. Ce ne spune nouă cea de-a doua venire? În 
complăcerea și încrederea noastră în sine, ni se amintește că lumea este 
a lui Dumnezeu și că cuvântul final va fi al lui. El ne vorbește nu doar 
prin revelațiile trecute ci și din viitor. Întoarcerea Domnului este Domnul 
surprizei. Cât de des vedem mâna lui Dumnezeu în evenimente ne-așteptate? 
Puterile lumii dispar din istorie. Prosperitatea devine deodată dificilă. Un 
conciliu ecumenic ne-prevăzut a dat bisericii o nouă viziune. Pacea apare 
acolo unde conflictul fusese de mult la ordinea zilei. Vedem noi asta ca pe o 
venire a lui Cristos la noi?

Nu e nimic greșit, desigur, în citirea parabolei celor zece fecioare 
și în aplicarea ei la întâlnirea noastră personală cu Domnul. Asemenea 
Tesalonicenilor, și noi vom vedea cu siguranță moartea înainte de a doua 
venire a Domnului. Pregătirea ar trebui să fie la ordine zilei. Acesta nu 
este un argument pentru un fel de preocupare ursuză cu moartea. Cu toți 
suntem angajați la o viață plină de slujire. Însă va trebui să fim condiționați 
să așteptăm ne-prevăzutul. Păcatul de moartea este mereu în viață pentru 
moment, până la excluderea tuturor celorlalte considerații. Anxietatea în 
ceea ce privește viitorul și a indiferenței morale reflectă lipsa de credință din 
viața noastră. Am putea fi vinovați de prea mult Doamne, Doamne și de prea 
puțin ulei în lămpile noastre.

O viață bună este mereu o luarea în calcul a unui Domn care este aproape. 
Ideea e că avem tot ceea am dorit. Fericirea nu este un subiect dificil pentru 
reflexie. Va trebui să fim pregătiți mereu pentru ceea ce tot am așteptat. E 
lucrul cel mai înțelept de făcut.

† Duminica a 32-a 
de peste an

    8 noiembrie 2020 - 
Sf. Adeodat, pp.; 

Fer. Ioan Duns Scotus, pr.
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LECTURA I
Cei care caută înţelepciunea o găsesc.

Citire din cartea Înţelepciunii                                               6,12-16
Înţelepciunea este strălucitoare şi incoruptibilă; uşor de contemplat 

de către cei care o iubesc şi este găsită de către cei care o caută. 13 Ea îi 
precede pe cei care doresc să o cunoască. 14 Cel care se trezeşte pentru 
ea nu oboseşte, fiindcă o va găsi aşezată la poarta lui. 15 A reflecta la ea 
este desăvârşirea priceperii, iar cel care veghează prin ea va fi îndată fără 
griji. 16 Căci ea umblă căutându-i pe cei vrednici de ea, li se face văzută 
cu bunăvoinţă pe căi şi în orice gând le iese în întâmpinare.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 62(63),2.3-4.5-6.7-8 (R.: 2b) 
R.: Sufletul meu e însetat de tine, 
     Doamne, Dumnezeul meu!

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, 
pe tine te caut dis-de-dimineaţă. 
Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu, 
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

3 Astfel m-am uitat după tine în sanctuarul tău, 
ca să contemplu puterea şi gloria ta. 
4 Îndurarea ta este mai bună decât viaţa, 
de aceea, buzele mele te laudă. R.

5 Aşa te voi binecuvânta toată viaţa mea 
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău. 
6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime, 
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.

7 Îmi amintesc de tine în aşternutul meu 
    şi meditez la tine în ceasurile de veghe, noaptea. 
    8 Pentru că ai fost ajutorul meu, 
    la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. R.

LECTURA A II-A
Prin Isus, Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiţi împreună cu el.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului 
apostol Paul către Tesaloniceni           4,13-18
Fraţilor, nu vreau ca voi să rămâneţi în ignoranţă cu privire la cei 

morţi, ca să nu vă întristaţi precum ceilalţi, care nu au speranţă. 14 Căci 



dacă noi credem că Isus a murit şi a înviat, la fel, prin Isus, Dumnezeu îi 
va aduce pe cei adormiţi împreună cu el. 15 De fapt, vă spunem aceasta 
după cuvântul Domnului: noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea 
Domnului, nu vom trece înaintea celor morţi, 16 pentru că însuşi Domnul, 
la porunca divină, la strigătul arhanghelului şi în sunetul trâmbiţei lui 
Dumnezeu, va coborî din ceruri şi cei morţi în Cristos vor învia mai 
întâi, 17 apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas atunci, şi vom fi răpiţi 
împreună cu ei în nori, ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi, 
astfel, vom fi cu Domnul pentru totdeauna. 18 Aşadar, îmbărbătaţi-vă unii 
pe alţii cu aceste cuvinte!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                              Mt 24,42a.44                            
(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul 

la care nu vă gândiţi! (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               25,1-13
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă: „Atunci 

împărăţia cerurilor va fi asemenea cu zece fecioare care, luându-
şi candelele, au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2 Cinci dintre ele erau 
nechibzuite, iar cinci, înţelepte. 3 Cele nechibzuite şi-au luat candelele, dar 
nu au luat cu ele untdelemn, 4 însă cele înţelepte, împreună cu candelele, 
au luat untdelemn în vasele lor. 5 Întrucât mirele întârzia, au aţipit toate 
şi au adormit. 6 Iar la miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată mirele! 
Ieşiţi-i în întâmpinare!» 7 Atunci s-au ridicat toate acele fecioare şi şi-au 
pregătit candelele. 8 Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: «Daţi-ne din 
untdelemnul vostru, căci candelele noastre se sting!» 9 Dar cele înţelepte 
au răspuns zicând: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici 
vouă! Mergeţi mai bine la cei care vând şi cumpăraţi-vă!» 10 Dar, plecând 
ele să cumpere, a venit mirele. Cele care erau pregătite au intrat cu el în 
sala de nuntă şi uşa s-a închis. 11 Mai târziu au venit şi celelalte fecioare 
şi au zis: «Stăpâne, stăpâne, deschide-ne!» 12 Dar el, răspunzând, le-a zis: 
«Adevăr vă spun, nu vă cunosc». 13 Vegheaţi, aşadar, pentru că nu ştiţi 
nici ziua, nici ceasul!”

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Să ne rugăm acum Tatălui nostru ceresc, care ne iubește atât de 

mult și care mereu ne ajută să ne trăim viețile într-o stare de pregătire 



continuă. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru Biserica noastră și pentru sfântul nostru părinte papa 
Francisc, ca noi să fim mereu gata să ajungem cu mesajul speranței 
la cei care suferă de disperare și la cei văd puțin sau nu au nici un 
scop pentru ei în această viață. R.

- Pentru cei care și-au irosit viețile într-un mod iresponsabil și 
nebunesc, ca ei să ajungă la cunoașterea grijii iubitoare a lui 
Dumnezeu pentru ei și să își ia viețile mai în serios în această 
călătorie a lor spre Dumnezeu. R.

- Pentru cei care sunt bolnavi din comunitatea noastră, ca ei să 
experimenteze iubirea lui Dumnezeu prin iubirea și grija familiei 
și a prietenilor. R.

- Ne rugăm ca noi să fim mereu conștienți de sacralitatea vieții și 
să avem un respect mai profund pentru viața celor ne-născuți. R.

- Ne rugăm acum și pentru pacea pe care numai Dumnezeu o poate 
da, pacea în inimile noastre, în casele noastre și în lumea întreagă. 
R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care au murit, mai ales pentru cei 
dragi ai noștri, ca bucuria cerului să fie a lor în compania tuturor 
sfinților. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu ne iubești cu o iubire milostivă. Fă 
ca acea iubire să ne însoțească prin încercările pe care viața ni le va 
aduce. Prin Cristos Domnul nostru. Amin
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