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Parabola pe care am auzit-o în textul evangheliei de astăzi se concentrează 

asupra întoarcerii neprevăzute a lui Isus și nevoia noastră de a fi pregătiți pentru 
întoarcerea sa. Isus ne spune, Gata sau nu, eu tot voi veni. În mod normal, când 
ne gândim la a fi gata, de obicei ne gândim la a fi pregătiți pentru ce e mai rău, 
privim la ușă în caz că vin hoți, sau la vesta de salvare în cazul unui accident 
cu barca.

Nu e interesant oare faptul că majoritatea dintre noi cred în pregătirea în 
cazul multor incertitudini, însă nu și la majoritatea evenimentelor principale 
din viața noastră? Purtăm o roată de rezervă în mașină, ca pregătire în caz că 
facem pană. Avem asigurare în caz de furt, sau mașini de pompieri în caz de 
foc. Sau stuardeze în avion pentru instrucția esențială începerii un zbor, în 
caz de turbulențe, dar mai ales căutăm să învățăm cât mai multe pentru a fi 
pregătiți pentru un anumit job. Pregătirea în societatea noastră este un semn 
al înțelepciunii. Din toate pregătirile pe care le facem pentru lucrurile deja 
menționate, nici unul din ele nu este o certitudine adevărată și totuși, simțim 
nevoia de a ne pregăti pentru ele.

A ne întoarce la Isus este o certitudine. Nu avem cum să știm deloc momentul 
în care el se va întoarce sau când noi vom muri, însă tot este o certitudine. De 
aceea suntem nevoiți să fim mereu în gardă, mereu credincioși dar mai ales 
mereu pregătiți iar asta ca să putem fi găsiți vrednici în a împărtăși banchetul 
ceresc pregătit nouă. Prin urmare, întrebarea principală a parabolei de astăzi 
nu e dacă sau nu Cristos va veni din nou, sau când va veni, sau cum va veni. Ci 
ceea ce contează e ca noi să fim pregătiți și gata pentru a-l primi cum se cuvine 
atunci când va veni, indiferent că e acum sau mai târziu.

Pe drumul vieții, pe care mergem acum, sunt multe incertitudini și distracții. 
Nu știm unde ne va duce drumul, nu știm când va vom ajunge la capătul lui. 
Însă un lucru e sigur. La finalul călătoriei vieții noastre, Domnul va fi acolo 
să ne întâlnească, să ne ureze bun veni în Împărăția cerurilor….dacă ne-am 
pregătit cât am fost pe acest pământ. Pregătirea nu poate fi un, Mai încolo, ci 
trebuie să fie o trăire a fiecărei clipe a vieții noastre pentru Isus. Dacă putem 
face aceasta, atunci vom fi gata oricând pentru Cristos oricând va veni.

Cum putem noi fi pregătiți în acest fel? Dacă îl ascultăm pe Isus când ne 
vorbește despre judecata finală, vom observa că el spune destul de clar că 
această pregătire va fi măsurată cu disponibilitatea noastră de a sluji oameni 
pe care îi întâlnim. Isus a spus Ceea ce ai făcut unuia dintre acești frați și 
surori ale mele, mie mi-ai făcut. De aceea, ceea ce va trebui noi să facem e să 
îndeplinim sarcina ce ne-a fost încredințată nouă, zi de zi. 

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 19-a de peste an

    7 august 2022
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Ant. la intrare   Ps 73,20.19.22.23
Ia aminte, Doamne, la legămân-

tul tău, iar viaţa săracilor tăi să 
n-o dai uitării niciodată. Scoală-te, 
Doamne, apără cauza ta şi nu uita 
strigătul celor care te caută. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi veş-

nic, luminaţi de Duhul Sfânt, noi 
îndrăznim să te numim Tată; desă-
vârşeşte în inimile noastre spiritul 
de fii adoptivi, ca să putem intra în 
moştenirea făgăduită. Prin Domnul 
nostru Isus Cristos.

Lectura I
Aşa cum i-ai pedepsit pe 

potrivnici, tot aşa, chemându-ne la 
tine, ne-ai glorificat.

Citire din cartea Înţelepciunii                                                             
18,6-9 

Acea noapte a eliberării a fost 
făcută cunoscută de mai înainte 
părinţilor noştri, pentru ca, ştiind 
cu siguranţă în ce jurăminte au 
crezut, să se bucure. 7 Mântuirea 
celor drepţi era aşteptată de poporul 
tău ca şi pieirea duşmanilor. 8 Aşa 
cum i-ai pedepsit pe potrivnici, 
tot aşa, chemându-ne la tine, ne-
ai glorificat. 9 Copiii sfinţi ai celor 
buni aduceau jertfă în ascuns şi au 
stabilit legea dumnezeirii într-un 
singur gând, ca sfinţii să împartă 
în acelaşi fel şi cele bune, şi cele 
periculoase, cântând de mai înainte 
imnurile părinţilor.                   

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 32(33),1 şi 12.18-19.20 şi 22 
(R.: 12b) 
R.: Fericit este poporul 

      pe care Domnul şi l-a ales ca 
moştenire!

1 Bucuraţi-vă, drepţilor, în    
 Domnul! 
Cei fără de prihană se cuvine să-i   
 înalţe cântare de laudă. 
12 Fericit este poporul al cărui   
 Dumnezeu este Domnul, 
poporul pe care el şi l-a ales ca   
 moştenire! R.

18 Iată, ochii Domnului sunt   
 îndreptaţi 
spre cei care se tem de el, 
spre cei care nădăjduiesc în mila   
 lui, 
19 ca să scape de la moarte sufletele  
 lor 
şi să-i hrănească în timp de   
 foamete! R.

20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe   
 Domnul; 
pentru că el este scutul şi    
 apărătorul nostru. 
22 Fie, Doamne, mila ta asupra   
 noastră, 
după cum şi noi am sperat în   
 tine! R.

Lectura a II-a
 Scrisoarea către Evrei                                                

11,1-2.8-12
Fraţilor, credinţa este garanţia 

realităţilor sperate, dovada 
realităţilor care nu se văd. 2 Datorită 
ei, cei din vechime au primit o bună 
mărturie. 8 Prin credinţă, Abraham 
a ascultat atunci când a fost chemat 
să plece spre un loc pe care avea 
să-l primească drept moştenire şi a 
plecat fără să ştie unde merge. 9 Prin 



fericiţi vor fi ei! 39 Să ştiţi aceasta: 
dacă stăpânul casei ar şti ora la care 
vine hoţul, nu ar lăsa să i se spargă 
casa. 40 Fiţi şi voi pregătiţi, pentru 
că Fiul Omului va veni la ora la 
care nu vă gândiţi!”              

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Inspirați de cuvântul lui 

Dumnezeu și conștienți de nevoia 
noastră de a fi mereu pregătiți și 
gata de acțiune să ne rugăm ca 
să fim mereu mai atenți față de 
nevoile tuturor fraților și surorilor 
noastre, spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, papa 
Francisc și episcopul nostru Iosif 
ca ei să fie fideli lui Dumnezeu și 
plini de compasiune față de toți 
ceilalți. R.

- Ne rugăm pentru pacea din lume, 
ca creștini, evrei și musulmani să 
trăiască împreună cu toleranță și 
în pace. R.

- Ne rugăm pentru toți oameni, 
ca iubirea și speranța ce provine 
din credința în Dumnezeu să îi 
atragă pe ceilalți la Dumnezeu 
prin modul în care trăim. R.

- Ne rugăm pentru cei bolnavi 
din comunitatea noastră, ca 
Dumnezeu să le ofere alinare și 
vindecare. R.

- Ne rugăm pentru propriile 
noastre intenții personale pe 

credinţă, s-a stabilit în Ţara Promisă 
ca un străin şi a locuit în corturi 
împreună cu Isaac şi Iacob, care sunt 
împreună-moştenitori ai acestei 
promisiuni, 10 căci el aştepta cetatea 
care are temelii, al cărei arhitect şi 
constructor este Dumnezeu. 11 Prin 
credinţă, şi Sara, deşi sterilă şi 
trecută de vârstă, a primit puterea 
de a zămisli un fiu, pentru că l-a 
considerat demn de încredere pe 
cel care făcuse promisiunea. 12 De 
aceea, dintr-un singur om, şi acela 
aproape de moarte, s-au născut 
urmaşi mulţi cât stelele cerului şi 
cât nisipul de pe ţărmul mării, care 
este fără număr.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
Mt 24,42a.44

(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, pent-
ru că Fiul Omului va veni în ceasul 
la care nu vă gândiţi! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Fiţi şi voi pregătiţi!

     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca           12,35-40
În acel timp, Isus le-a spus 

discipolilor săi: „Să fie coapsele 
voastre încinse şi luminile 
aprinse, 36 iar voi fiţi asemenea 
oamenilor care-şi aşteaptă stăpânul 
să se întoarcă de la nuntă, ca să-i 
deschidă de îndată ce vine şi bate 
la uşă! 37 Fericiţi acei servitori 
pe care stăpânul, când va veni, îi 
găseşte veghind! Adevăr vă spun, 
se va încinge, îi va aşeza la masă 
şi, venind, îi va servi. 38 Fie că va 
veni la miezul nopţii, fie că va veni 
spre dimineaţă şi-i va găsi astfel, 



care le păstrăm în adâncul inimii 
noastre. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați 
noștri, ca ei să trăiască veșnic în 
compania lui Dumnezeu. R.

Doamne Dumnezeul nostru, 
alăturăm acum rugăciunea 
noastră la cea a tuturor fraților și 
surorilor noastre din lume pentru 
ca plini de încredere să îți cerem 
să ne asculți toate aceste rugăciuni 
ale noastre. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin

Asupra Darurilor
Primeşte cu bunătate, Doamne, 

darurile pe care, în îndurarea ta, le-
ai pus tu însuţi în mâinile Bisericii, 
ca să ţi le aducă, şi pe care le 
transformi, cu puterea ta, în taina 
mântuirii noastre. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie  Ps 147,12.14
Laudă-l, Ierusalime, pe 

Domnul, care te satură cu cel mai 
bun grâu! 

După Împărtășanie
Împărtăşirea cu tainele tale 

sfinte, Doamne, să ne mântuiască 
şi să ne statornicească în lumina 
adevărului tău. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

PovestioaraPovestioara

A existat la un moment dat o familie fericită. Una din 
metodele lor de a se recrea era aceea de a-și încerca norocul 
să câștige la loto. Tatăl mereu cumpăra câteva tichete și le dădea 

copiilor lui, dar și tatălui lui, bunicului copiilor, în vârstă de 85 de ani.
Într-o bună zi, când a fost publicat un nou set de numere câștigătoare, 

unul dintre acele bilete ale lor conținea exact acele numere, câștigând 
astfel Jackpot-ul de 20 de milioane de euro. Culmea e că acest bilet era 
tocmai al bunicului. Însă acum a apărut adevărata problemă fiindcă le 
era frică să îi divulge vestea, din teamă că va face un infarct din cauza 
entuziasmului. Așa că s-au tot gândit la o modalitate de a-i da vestea. Au 
invitat un preot care le era și prieten, și i-au spus ce să facă. Tânărul preot 
nu a stat deloc pe gânduri și a acceptat imediat sarcina, gândindu-se că va 
avea și el parte din câștig.

Preotul s-a dus în vizită la casa bătrânului un pic mai târziu pentru a 
vorbi cu el. După ce au schimbat câteva cuvinte, preotul, când dădea să 
plece, i-a spus așa ca din obișnuință, Apropo, bunicule, să presupunem că 
ai câștiga la loto premiul cel mare de 20 de milioane de euro, ce ai face 
cu toți acei bani?

Ce? 20 de milioane? a răspuns bătrânelul. E o sumă imensă părinte. Ei 
bine, a continuat bătrânul cu un zâmbet pe față, Părinte, iată ce aș face 
cu ei. 10 milioane aș da copiilor mei și nepoților mei….iar 10 milioane 
v-aș dona la dumneavoastră. Luat prin surprindere și entuziasmat, preotul 
a căzut jos și a murit de infarct. Și când vă gândeați că toți se temeau ca 
bătrânelul să nu facă infarct de bucurie.
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