
                                          
                                                                 

                                                          Isus, Înțelepciunea lui Dumnezeu

T: În lecturile de astăzi, înțelepciunea e cea care e în prim plan. Lectura din 
Ben Sirach ne prezintă o Înțelepciune personificată, împărtășind compania lui 
Dumnezeu din vechime și destinată să preia rezistența în Israel. În evanghelia 
lui Ioan, înțelepciunea este Cuvântul lui Dumnezeu, un agent în creație însă 
care este și el destinat să locuiască între noi. Scrisoarea către Efeseni vorbește 
despre decizia lui Dumnezeu de a ne binecuvânta în Cristos, mai ales ca fii și 
fiice adoptive, și se roagă ca noi toți să avem înțelepciunea de a-l cunoaște bine 
pe Dumnezeu care ne iubește atât de mult.

S. R.: Oare dacă nu ar fi existat păcatul, l-am mai fi avut pe Cristos? 
Teologii medievali au dezbătut această întrebare în lung și în lat. Școala 
franciscană, ce urma linia de gândire Platonică și Augustiniană, au susținut 
prioritatea, întâietatea voinței în fața intelectului. Astfel accentuând iubirea ca 
virtute principală. Această școală a susținut că Cristos a fost ținut departe de 
Dumnezeu în mod independent de pata păcatului lui Adam și al Evei. Ei au 
găsit susținere considerabilă în texte precum cele care apar în textul liturgiei 
de astăzi. Cristos este văzut ca înțelepciunea întrupată a lui Dumnezeu, prezent 
cu Tatăl încă dinaintea creației. Făcut trup asemenea, nouă, el ne-a arătat calea 
spre Tatăl, după cum ne-a spus și înțelepciunea lui Ben Sirah din prima lectură 
de astăzi, cuprinsă în lege, aceiași lege care l-a dus pe Israel spre Dumnezeu. 

Înțelepciunea lui Dumnezeu se găsește și în planul său de eliberare a noastră 
printr-un act măreț de dăruire de sine. Dar mai presus de această eliberare e 
faptul că acum cu toți suntem fii și fiice, moștenitori ai unui viitor până acum 
de neimaginat. Însă aceiași înțelepciune cuprinde mai mult decât mântuirea. 
Ea prevede și prezența continuă a lui Dumnezeu. Dorothy Day, a văzut 
chemarea ei ca și creștin ca una care avea la bază o contra-cultură. În care 
valorile creștine erau în joc, motiv și pentru care nu a ezitat să confrunte capi 
capitaliști ai ierarhiei bisericești. (...) Înțelepciunea continuă să fie prezentă și 
astăzi în nenumărate vieți care ne reamintesc de locul în care trebuie să se afle 
adevărata înțelepciune.

Ajutor omiletic și catehetic
1. Înțelepciunea creștină în lumea de astăzi.
2. Cristos ca Înțelepciune a lui Dumnezeu.
3. Înțelepciunea lui Dumnezeu în creație, în Israel și în Isus.
4. Cristos voit de Dumnezeu din veșnicie.
5. Înțelepciunea în deciziile noastre zilnice.
6. Înțelepciunea lui Dumnezeu ca contracultură.

† Duminica a 2-a după Crăciun
    3 ianuarie 2021

     Preasf. Nume al lui Isus *; 
Sf. Genoveva, fc.
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LECTURA I
Înţelepciunea lui Dumnezeu şi-a stabilit 

locuinţa în mijlocul poporului ales.
Citire din cartea lui Ben Sirah                     24,1-2.8-12 (1-4.12-16)
Înţelepciunea îşi laudă sufletul, şi în Dumnezeu îşi găseşte preamărirea. 

şi în mijlocul poporului său se preamăreşte. 2În adunarea Celui Preaînalt 
îşi deschide gura şi înaintea puterii sale se preamăreşte, şi în mijlocul 
poporului său este lăudată, şi în adunarea sfântă este admirată, şi 
în mulţimea celor aleşi îşi află lauda, şi între cei binecuvântaţi este 
binecuvântată, în timp ce zice: 8„Atunci, Creatorul a toate mi-a poruncit, şi 
cel care m-a creat mi-a stabilit cortul şi mi-a zis: «În Iacob să locuieşti şi în 
Israel să ai moştenire! Înfige-ţi rădăcinile tale între aleşii mei!» 9Înaintea 
veacului, de la început m-a creat şi până în veac nu voi înceta. 10În cortul 
sfânt, înaintea lui am slujit şi astfel m-am stabilit în Sion. 11În cetatea 
iubită, la fel, m-a făcut să locuiesc şi în Ierusalim este puterea mea. 12Mi-
am pus rădăcinile într-un popor glorios, în partea Domnului, moştenirea 
sa şi în adunarea sfinţilor mi-am luat locuinţă”.

                                                                               Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 146-147(147),12-13.14-15.19-20 (R.: In 1,14a) 
R.: Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi. 
sau: 
Aleluia.
12 Preamăreşte-l, Ierusalim, pe Domnul, 
laudă-l, Sion, pe Dumnezeul tău! 
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale, 
el îi binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R.
14 El dă pace ţinutului tău 
şi te satură cu cel mai bun grâu. 
15 El îşi trimite cuvântul pe pământ, 
cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R.
19 El îi face cunoscut lui Iacob cuvântul său, 
lui Israel, hotărârile şi judecăţile sale. 
20 El n-a făcut aşa cu niciun alt popor 
şi nu le-a făcut cunoscute judecăţile sale. R.

LECTURA A II-A
El ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol 
                    Paul către Efeseni                     1,3-6.15-18



Fraţilor, binecuvântat este Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus 
Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele 
cereşti, în Cristos, 4 întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea 
lumii, ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui! 5 În iubire, el ne-a 
rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după placul voinţei 
sale, 6 spre lauda gloriei harului său, cu care ne-a copleşit în Fiul său 
preaiubit. 15 De aceea, şi eu, auzind de credinţa voastră în Domnul Isus 
şi de iubirea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii, 16 nu încetez să mulţumesc 
pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele, 17 pentru ca Dumnezeul 
Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl gloriei, să vă dea Duhul înţelepciunii 
şi al descoperirii, ca să-l cunoaşteţi pe deplin, 18 luminându-vă ochii 
inimii voastre, ca să cunoaşteţi care este speranţa chemării sale, care este 
bogăţia gloriei moştenirii sale între cei sfinţi.            

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                              cf. 1Tim 3,16
(Aleluia) Mărire ţie, Cristoase, propovăduit neamurilor; mărire ţie, 

Cristoase, crezut în lume. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Ioan                                                            1,1-18
La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul era 

Dumnezeu. 2 Acesta era la început la Dumnezeu. 3 Toate au luat fiinţă 
prin el şi fără el nu a luat fiinţă nimic din ceea ce există. 4 În el era 
viaţa şi viaţa era lumina oamenilor, 5 iar lumina în întuneric luminează, 
dar întunericul nu a cuprins-o. 6 A fost un om, trimis de Dumnezeu, al 
cărui nume era Ioan. 7 Acesta a venit spre mărturie, ca să dea mărturie 
despre lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8 Nu era el lumina, ci a 
venit să dea mărturie despre lumină. 9 Cuvântul era lumina adevărată, 
care, venind în lume, luminează pe orice om. 10 Era în lume şi lumea 
a luat fiinţă prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. 11 A venit la ai săi, dar 
ai săi nu l-au primit. 12 Însă celor care l-au primit, celor care cred în 
numele lui, le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu, 13 care, 
nu din sânge, nici din voinţa trupului, nici din voinţa bărbatului, ci din 
Dumnezeu s-au născut. 14 Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi, 
iar noi am văzut gloria lui, glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin 
de har şi de adevăr. 15 Ioan a dat mărturie despre el şi a strigat, zicând: 
„Acesta era cel despre care v-am spus: «Cel care vine după mine a fost 
înaintea mea pentru că era mai înainte de mine»”. 16 Căci noi toţi am 
primit din plinătatea lui har după har. 17 Pentru că Legea a fost dată prin 
Moise, harul şi adevărul au fost prin Isus Cristos. 18 Nimeni nu l-a văzut 
vreodată pe Dumnezeu; Fiul unic al lui Dumnezeu, cel care este spre 
pieptul Tatălui, el l-a revelat.                                      Cuvântul Domnului



RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Dumnezeu este un Tată care ne iubește. Pentru noi și pentru 

mântuirea noastră, a trimis Cuvântul său, înțelepciunea veșnică 
care re- înnoiește viața lumii. Să transformăm bucuria de a ne simți 
iubiți într-o rugăciune sinceră de comuniune. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru sfântul nostru părinte papa Francisc și pentru episcopul 
nostru Iosif, ca ei să facă din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, să 
devină trup în lumea noastră de astăzi. R.

- Pentru lideri noștri civili, ca ei să lucreze necontenit pentru 
dreptate, pace și prosperitate pentru toți cei care așteaptă venirea 
lui Cristos. R.

- Pentru tineri, ca renăscuți ca și copii ai lui Dumnezeu la Botez, 
să se dedice pe ei înșiși mai mult în răspândirea împărăției lui 
Dumnezeu și a lui Cristos. R.

- Pentru noi înșine ca în casele noastre să fim mâini iubitoare și 
credincioase precum și fețe a lui Cristos, copiilor și tuturor celor 
care se află în grija noastră. R.

- Pentru cei bolnavi, ca grija noastră practică față de ei să întrupeze 
iubirea și prezența vindecătoare a lui Dumnezeu din viețile 
noastre. R.

- Pentru cei răposați ca eliberați de păcat și moarte în Cristos, să 
poată ajunge la gloria și pacea cerească. R.

Dumnezeule al vieții, tu ne vorbești mereu nouă, poporul tău; 
dăruiește-ne harul să primim înțelepciunea Cuvântului tău. 
Cuvântul tău Întrupat să locuiască în mijlocul nostru cu plinătatea 
iubirii sale, căci astfel ne vom simți cu adevărat fii ai tăi. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin.

@Pr. Mihail-Andrei Iacob
www.paxvobis.ro
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


