
                                          
                                                                 

                                                          Un Duh harnic

T: Două figuri interesante dar și contrastante apar în lecturile de astăzi. 
Proverbele soției și a mamei, cu toate datoriile lor gospodărești, găsesc destul 
timp pentru a-și dezvolta abilitățile personale și pentru a se dedica însăși 
nevoilor celorlalți. În parabola lui Matei a talanților, servitorul respins este 
complet lipsit de spiritul de antreprenor. Cu alte cuvinte, astăzi ni se spune că 
folosirea rodnică a darurilor lui Dumnezeu va trebui să intre într-o evaluare 
finală a vieților noastre. În cea de-a doua lectură de astăzi, Paul ne îndeamnă la 
vigilență în lumina incertitudinii parousiei.

S. R.: La un moment dat în evanghelii Isus ne reamintește că fii acestei lumii 
adesea dau dovadă de un spirit de antreprenorial mai mare decât fii luminii. E 
de ajuns să menționăm limitele până la care sunt dispuși să ajungă producători 
pentru a-și vinde produsele, atleții, priceperea fizică perfectă, muzicienii, 
meșterii în instrumente muzicale. Din moment ce există mulți creștini care se 
dedică pe ei înșiși cu o adevărată dedicare, de asemenea e adevărat și faptul că 
mulți își văd credința în termeni participării la sfânta Liturghie de Duminică 
și la păstrarea poruncilor (mai mult sau mai puțin). Cuvântul lui Dumnezeu de 
astăzi vede lucrurile un pic mai diferit. Suntem chemați la misiune, la creșterea 
în harul lui Dumnezeu și la a ne folosi darurile spre bine, și nu doar spre profit.

E destul de ușor să spui, Lasă Biserica să o facă în ceea ce privește educarea 
copiilor, pregătirea lor pentru sacramente, vizitarea bolnavilor din spitale, și 
vizita celor care nu au treabă cu biserica. Însă noi toți suntem biserica. Fiecare 
dintre noi are un dar al naturii și al harului care pot atinge viețile celor din jur. 
Va trebui să ne oprim din a ne îngropa darurile ci să ne folosim de ele din plin. 
Amintiți-vă doar ritul penitențial de la începutul oricărei sfinte Liturghii, în 
care cerem iertare pentru ceea ce am făcut și, mai important, pentru ceea ce nu 
am reușit să facem. Suntem chemați să fim harnici și inteligenți.

Noi suntem fii ai luminii și va trebui să fim conștienți de partea noastră 
umbrită sau chiar întunecată. Sunt anumite aspecte ale vieții noastre de care cu 
siguranță nu suntem chiar atât de mândri. Haide-ți să ne lăsăm nopțile în urmă 
și să facem ca viața noastră să fie o „carte deschisă”. Furturile, omuciderile, 
violurile adesea au loc noaptea. Întunericul oferă protecția. Oameni fără fețe 
creează teroarea în ceilalți. Și totuși, onestitatea, blândețea și amabilitatea sunt 
la fel de transparente precum corali pe podeaua unui corp limpede de apă. 
Astfel de oameni ne aduc seninătatea unui culoar de copaci larg în timpul zilei. 
Dar mai ales va trebui să ne amintim că răul nu trebuie să câștige.

† Duminica a 33-a de peste an

    15 noiembrie 2020 - 
Ss. Albert cel Mare, ep. înv.; 

Leopold al III-lea

              _  __________________

                                  ___________________



LECTURA I
Daţi-i după rodul mâinilor sale!

Citire din cartea Proverbelor                        31,10-13.19-20.30-31
Femeia de valoare cine o poate găsi? Ea este mai preţioasă decât 

coralii din depărtare. Inima soţului ei se încrede în ea şi prada nu-i va 
lipsi. 12 Ea îi procură binele, şi nu răul, în toate zilele vieţii ei. 13 Ea caută 
lână şi in şi face lucruri plăcute cu palmele sale. 19 Mâinile ei se întind 
spre furcă şi palmele sale apucă fusul. 20 Ea îşi desface palma către cel 
umil şi-şi întinde mâna către cel nevoiaş. 30 Falsă este graţiozitatea şi 
deşartă e frumuseţea femeii, dar cea care se teme de Domnul, ea trebuie 
lăudată. 31 Daţi-i după rodul mâinilor sale şi lucrările ei s-o laude la 
porţi!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 127(128),1-2.3.4-5 (R.: cf. 1a) 
R.: Fericit este omul 
      care se teme de Domnul!
1 Fericiţi toţi cei care se tem de Domnul 
şi umblă pe căile sale! 
2 Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale; 
vei fi fericit şi toate îţi vor merge bine. R.
3 Soţia ta va fi ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; 
copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului 
împrejurul mesei tale. R.
4 Iată, aşa va fi binecuvântat omul 
care se teme de Domnul! 
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion, 
ca să vezi fericirea Ierusalimului 
în toate zilele vieţii tale. R.

LECTURA A II-A
Ziua Domnului să nu vă surprindă ca un hoţ.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului 
apostol Paul către Tesaloniceni            5,1-6
Fraţilor, cât despre timpul şi momentul acela, nu aveţi nevoie ca să 

vi se scrie, 2 căci voi înşivă ştiţi precis că ziua Domnului vine ca un 
hoţ în timpul nopţii. 3 Când vor zice unii: „Pace şi linişte!”, atunci, pe 
neaşteptate, va cădea peste ei devastarea precum durerile naşterii peste 
cea însărcinată şi nu vor scăpa. 4 Însă voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, 



încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoţ. 5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii 
şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. 6 Aşadar, să 
nu dormim precum ceilalţi, ci să veghem şi să nu ne pierdem cumpătul.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                               In 15,4a.5b                            
(Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul. Cel care ră-

mâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Peste puţin ai fost credincios: 

intră în bucuria stăpânului tău!
          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               25,14-30
În acel timp, Isus le-a spus această parabolă discipolilor săi: „Un om, 

voind să plece într-o călătorie, şi-a chemat servitorii şi le-a încredinţat 
bunurile sale. 15 Şi unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, iar altuia unul, 
fiecăruia după propria putere. Apoi a plecat. Îndată, 16 cel care primise 
cinci talanţi s-a dus, a lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci. 17 La fel cel 
cu doi talanţi, a câştigat alţi doi. 18 Dar cel care primise unul s-a dus, a 
săpat o groapă în pământ şi a ascuns banii stăpânului său. 19 După mult 
timp, a venit stăpânul acelor servitori şi le-a cerut cont. 20 Venind cel 
care primise cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, spunând: «Stăpâne, 
cinci talanţi mi-ai dat, iată, alţi cinci talanţi am câştigat!» 21 Stăpânul i-a 
zis: «Bine, servitor bun şi credincios! Peste puţin ai fost credincios, te 
voi stabili peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău!» 22 Venind apoi 
cel cu doi talanţi, a spus: «Stăpâne, doi talanţi mi-ai dat, iată, alţi doi 
talanţi am câştigat». 23 Stăpânul i-a zis: «Bine, servitor bun şi credincios! 
Peste puţin ai fost credincios, te voi stabili peste multe. Intră în bucuria 
stăpânului tău!» 24 În sfârşit, venind şi cel care primise un talant, a zis: 
«Stăpâne, ştiam că eşti un om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi 
aduni de unde n-ai împrăştiat, 25 şi, pentru că m-am temut, m-am dus şi am 
ascuns talantul tău în pământ. Iată, ai ce este al tău!» 26 Dar stăpânul i-a 
răspuns: «Servitor rău şi leneş! Ştiai că secer unde n-am semănat şi adun 
de unde n-am împrăştiat. 27 Deci trebuia să depui banii mei la bancheri, 
iar la venirea mea, aş fi retras ce este al meu cu dobândă. 28 Aşadar, luaţi 
de la el talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi! 29 Pentru că oricui are 
i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel care nu are se va lua şi ceea ce 
are. 30 Iar pe servitorul netrebnic aruncaţi-l afară în întuneric: acolo va fi 
plânset şi scrâşnirea dinţilor!»”

Cuvântul Domnului



RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Adunați acum în rugăciune, să ne aducem toate cererile noastre 

înaintea Tatălui ceresc, care mereu ne dă tot ceea ce avem nevoie, 
indiferent că le și menționăm sau nu. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru creștini din lume care suferă de persecuții pentru 
credința lor, ca încrederea lor în iubirea lui Dumnezeu să îi susțină 
și să le ofere eliberarea de suferințele lor. R.

- Pentru cei închiși, familiile și cei dragi lor, ca ei să își pună mereu 
încrederea în iubirea și milostivirea lui Dumnezeu. R.

- Ca să nu fim niciodată geloși pe cei care par să aibă mai multe 
daruri decât noi, ca să acceptăm cu umilință orice dar pe care ni-l 
oferă Dumnezeu, indiferent de cât de modest ni s-ar părea. R.

- Ca să apreciem mereu darul preoției și al vieții consacrate. Ca noi, 
ca și comunitate parohială, să îi încurajăm mereu pe cei care îl 
urmează pe Cristos pe acest drum al vieții. R.

- Pentru cei care plâng după moartea celor dragi lor, ca credința lor 
să îi susțină în momentele lor de suferință și de pierdere. R.

- Pentru toți cei care au murit, ca ei să audă cuvintele lui Isus, Bine 
servitor bun și credincios…intră în bucuria stăpânului tău. R.

Doamne Dumnezeul nostru, tu mereu veghezi și ocrotești poporul 
tău. Întoarce-ți te rugăm urechea spre noi și ascultă-ne toate aceste 
rugăminți ale noastre. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin.
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


