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Atât cei care cred cât și cei care nu cred, cu toți sunt preocupați de sfârșitul 

lumii. Oameni de știință vorbesc despre el ca despre un sfârșit al toate lucrurile. 
Ei scot în evidență faptul că un obiect din spațiu, mai mare decât un munte, ar 
putea lovit pământul cu o forță foarte mare, mai mare decât cea generată de 
bombele nucleare. Impactul va deranja complet ecosistemul pământului și va 
aduce moarte a numeroase specii, inclusiv a oamenilor. Dacă acest proiectil 
uriaș ratează pământul, atunci cosmosul va găsi alt mod prin care să distrugă 
sau să anihileze planeta. Însă oameni de știință spun că nici una dintre acestea 
nu va avea loc  mai devreme de un milion de ani, începând de acum. De aceea 
nu există nici un motiv care să ne facă să spunem că va trebui să începem să 
ne îngrijorăm.

Însă pentru noi creștini, sfârșitul lumii, nu se referă la anihilarea planetei 
ci la cea de-a doua venire a lui Isus Cristos. Nu e o zi de care va trebui să ne 
fie frică ci o zi plină de speranță fiindcă va aduce cu sine săvârșirea istoriei și 
totala domnie a lui Dumnezeu.

Însă unii dintre noi, suntem adesea confuzi când vine vorba despre acest 
semn biblic al sosirii lui Isus Cristos, precum războaiele, foamea, cutremurele, 
persecuțiile. De fapt toate aceste semne nu sunt nimic altceva decât niște semne, 
niște moduri prin care suntem treziți, prin care ni se spune că va trebui să fim 
alerți, să fim pe fază. Fiindcă nu știm nici ziua, nici ceasul în care va veni, 
după cum putem citi și în evanghelia după Marcu. Aceste semne nu sunt fapte 
descriptive ale sfârșitului lumii, și nici moduri de calcul al sosirii Domnului.

Textul evangheliei de astăzi, ilustrează o imagine a scenei ce va avea loc în 
momentul în care Isus va veni din nou pe pământ. Căderea de corpuri cerești 
pare să susțină cataclismul prezis de către oameni de știință. Însă Isus folosește 
un limbaj apocaliptic care este destul de comun, destul de des întâlnit în timpul 
său. Haosul din cer simbolizează căderea vechii ordinii a lucrurilor ce va fi 
înlocuită cu una nouă.

Cu toți așteptăm cea dea doua venire a lui Isus. Aceasta va fi ziua în care 
se va întoarce. Vom recita crezul, la această sfântă Liturghie și vom proclama 
că, iarăşi va veni cu mărire, să judece pe cei vii şi pe cei morţi. Autori Noului 
Testament au folosit cuvântul grecesc Parusia care tradus înseamnă sosirea și 
prezența regelui, pentru a putea descrie cea de-a doua venire a lui Isus. Când 
va sosi această zi, Isus va fi recunoscut la Domn, iar toți oameni, atât cei care 
vor învia din morți cât și cei care vor fi vii în acel moment, vor fi judecați 
în prezența lui Cristos glorificat, regele nostru. Însă, adevărata întrebare este, 
Când va veni? Nimeni nu știe. Tot ceea ce putem face e să așteptăm. Însă să 
așteptăm cu răbdare și plin de înțeles. Adică, în timp ce așteptăm să împărtășim 
unul cu altul darurile și talentele pe care fiecare dintre noi le-a primit de la 
Dumnezeu. Cu alte cuvinte, va trebui să facem fapte bune și să fim în slujba 
tuturor celor din jurul nostru.                                       Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 33-a de peste an
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Ant. la intrare  Cf. Ier 29,11.12.14
Gândurile mele sunt gânduri de 

pace, şi nu de nenorocire; strigaţi 
către mine şi eu vă voi asculta şi vă 
voi întoarce din robie de pretutin-
deni. 

Rugăciunea zilei
Doamne, Dumnezeul nostru, 

dă-ne, te rugăm, harul să te urmăm 
mereu cu bucurie, căci numai slu-
jindu-te necontenit pe tine, izvorul 
oricărui bine, putem afla fericirea 
deplină şi nepieritoare. Prin Dom-
nul nostru Isus Cristos.

Lectura I
În acel timp va fi salvat poporul 

tău.
Citire din cartea profetului 

Daniel                                   12,1-3
În acel timp, se va ridica Mihael, 

marele conducător care stă peste 
fiii poporului tău. Va fi un timp 
de strâmtorare cum nu a mai fost 
de când există un popor şi până în 
acel timp. În acel timp, va fi salvat 
poporul tău, oricine va fi găsit scris 
în carte. 2 Mulţi dintre cei care 
dorm în ţărâna pământului se vor 
trezi: unii pentru viaţa veşnică, 
iar alţii pentru ocara şi dezgustul 
veşnic. 3 Cei pricepuţi vor străluci 
ca strălucirea firmamentului şi 
cei care i-au făcut pe mulţi să fie 
drepţi, ca stelele în veci şi pentru 
totdeauna.                     

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 15(16),5 şi 8.9-10.11 (R.: 1) 
R.: Păzeşte-mă, Dumnezeule, 
pentru că îmi caut refugiu în tine!

5 Domnul este partea mea de   
 moştenire şi cupa mea cu   
 sorţi, 
tu eşti acela care ai în mână soarta  
 mea. 
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe   
 Domnul; 
dacă el este la dreapta mea, nu mă  
 clatin. R.

9 De aceea, inima mea se bucură 
şi sufletul meu tresaltă de bucurie; 
ba chiar şi trupul meu se va odihni  
 în siguranţă, 
10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu  
 în locuinţa morţilor, 
nici nu vei îngădui ca cel    
 credincios al tău 
să vadă putrezirea. R.

11 Tu îmi vei face cunoscută   
 cărarea vieţii; 
în faţa ta sunt bucurii depline 
şi desfătări veşnice la dreapta   
 ta. R.

Lectura a II-a
El, printr-o singură jertfă, 

i-a dus la desăvârşire pentru 
totdeauna pe cei care sunt sfinţiţi.
Citire din Scrisoarea către 

Evrei                             10,11-14.18
Fraţilor, pe când orice preot stă 

în picioare pentru a aduce cult în 
fiecare zi şi a oferi de multe ori 
aceleaşi jertfe, care nu pot nicidecum 
să înlăture păcatele, 12 el, oferind 
o singură jertfă pentru păcate, s-a 
aşezat pentru totdeauna la dreapta 
lui Dumnezeu, 13 aşteptând de 
acum ca duşmanii lui să fie puşi 
sub picioarele sale, 14 pentru că el, 
printr-o singură jertfă, i-a dus la 



desăvârşire pentru totdeauna pe 
cei care sunt sfinţiţi. 18 Or, unde 
este iertarea acestora, nu mai este 
nevoie de jertfă pentru păcate.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie
Lc 21,36ac

(Aleluia) Vegheaţi în orice moment 
şi rugaţi-vă, ca să staţi în picioare în 
faţa Fiului Omului! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Va aduna pe toţi aleşii săi din 

cele patru vânturi.
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu        13,24-32
În acel timp, Isus le-a spus 

discipolilor săi: „În zilele acelea, 
după acea nenorocire, soarele se va 
întuneca, iar luna nu-şi va mai da 
strălucirea ei; 25 stelele vor cădea 
de pe cer, iar puterile cerului se vor 
zgudui. 26 Atunci îl vor vedea pe 
«Fiul Omului venind pe nori» cu 
putere mare şi glorie. 27 Atunci va 
trimite îngerii şi va aduna pe toţi 
aleşii săi din cele patru vânturi, 
de la capătul pământului până la 
capătul cerului. 28 Învăţaţi de la 
smochin parabola: când mlădiţa 
devine deja fragedă şi dau frunzele, 
ştiţi că vara este aproape. 29 La fel şi 
voi, când veţi vedea că se împlinesc 
acestea, să ştiţi că este aproape, 
la uşă. 30 Adevăr vă spun că nu va 
trece această generaţie până nu se 
vor împlini toate acestea! 31 Cerul 
şi pământul vor trece, dar cuvintele 
mele nu vor trece. 32 Cât despre 
ziua şi ceasul acela, nu ştie nimeni, 
nici îngerii în cer, nici Fiul, ci doar 

Tatăl”.                                 
Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Dumnezeul nostru este 

Dumnezeul celor vii care 
ascultă toate nevoile și cererile 
noastre. Îi cerem astăzi mai 
mult ca niciodată să răspundă 
rugăciunilor poporului său care 
le prezintă acum cu încredere în 
fața maiestății sale. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică ca ea să 
fie un adevărat martor credincios 
al adevărului și să aibă curajul de 
a se încrede în promisiunile lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru Duhul 
Înțelepciuni ca el să lumineze 
mințile oamenilor și să îi conducă 
la creșterea conștientizării și 
a determinării de a pune capăt 
tuturor actelor de violență. R.

- Ne rugăm pentru cuplurile 
căsătorite, ca ele să continue să 
strălucească puternic în a fi fideli 
promisiunii lor și să crească în 
iubire și grijă reciprocă. R.

- Ne rugăm pentru cei a căror 
viață nu pare să mai aibă sens, 
ca credința și rugăciunile noastre 
să devină fapte bune și de 
întrajutorare a acestora. R.

- Ne rugăm și pentru toți 
credincioși noștri răposați, ca 
ei să cunoască bucuria întâlnirii 
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

cu Domnul în viața veșnică a 
paradisului. R.

Dumnezeule Tată, tu ne-ai 
chemat la lumină. Ascultă te 
rugăm toate aceste rugăciuni și 
cereri ale noastre, pe care astăzi 
le facem în numele lui Isus, Fiul 
Tău și Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, ca darul pe 

care îl aducem înaintea ochilor tăi 
să ne dobândească harul de a te sluji 
cu credinţă şi să ne călăuzească 
la veşnicia fericită. Prin Cristos, 

Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie    Cf. Ps 72,28
Pentrumine, fericireamea e 

sămă apropii deDumnezeu, să-
mi pun în Domnul Dumnezeu 
speranţa mea.
După Împărtășanie

Împărtăşindu-ne, Doamne, 
cu darul sfintelor taine te rugăm 
cu umilinţă ca jertfa pe care Fiul 
tău ne-a poruncit s-o aducem în 
amintirea lui să mărească în inimile 
noastre iubirea. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

RugăciuneRugăciune

Este adevărat, Doamne, că tu nu ne-ai părăsit niciodată, dar în 
acea zi ni te vei arăta nouă în gloria ta. Astfel, orice promisiune a ta 
se va împlini, si va fi evident pentru toți că noi nu ne-am înșelat de 
a ne încrede în tine, a pune în mâinile tale existența noastră. Până în 
acel moment tu ceri discipolilor tăi să vegheze, să fie gata. Există riscul de 
a pierde sensul istoriei, chiar de a pune la îndoială cuvântul tău, planul tău 
de iubire. Există pericolul de a nu înțelege semnele pe care tu ni le dai prin 
Duhul tău, de aceea putem fi nepregătiți cu inima noastră plină de alte iluzii, 
ocupată cu alte mesaje. Iată de ce ne îndemni să trăim acest timp al nostru ca 
pe o așteptare conștientă si a fi mereu treji față de iubirea ta. Doamne, dă-ne 
înțelepciunea vieții! Amin!
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