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Isus ne spune în textul evangheliei de astăzi că cei care vor învia din morți 

sunt numiți copii ai lui Dumnezeu. Că ei vor trăi veșnic fiindcă sunt copii ai 
lui Dumnezeu. Copii lui Dumnezeu nu mai pot muri fiindcă sunt asemenea 
îngerilor. De a spus Isus asta? Fiindcă cu toate că majoritatea evreilor credeau 
în existența unei vieți după moarte, tot exista o anumită parte, saducei care nu 
credeau în învierea morților. Spre deosebire de farisei, aceștia nu credeau în 
nemurire, în îngeri și în duhurile rele. Ei au venit la Isus cu o întrebare capcană 
prin care urmăreau să facă din înviere un lucru ridicol. Isus însă le-a sus că 
Dumnezeu este Dumnezeul celor vii. În cartea Exodului, la capitolul 3 versetul 
6 putem citit că în momentul în care Dumnezeu își manifestase prezența lui 
Moise, în tufișul arzând, Domnul i-a spus că Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, 
Dumnezeul lui Abrahám, Dumnezeul lui Isáac și Dumnezeul lui Iacób. El arată 
că patriarhi care au murit cu sute de ani în urmă încă erau vii în Dumnezeu și 
că el este prietenul lor. Într-un final, Isus le dovedește că această înviere nu e 
ridicolă fiindcă el însuși a dovedit-o în momentul în care a înviat din morți. 
S-a întors pentru a ne spune că viața veșnică e minunată și că există viață după 
moarte datorită învierii.

În timpul perioadei Conciliului I din Vatican, Biserica nu permitea ca 
trupurile moarte să fie incinerate ci să fie îngropate în cimitire. Iar asta fiindcă 
credem că este același trup cu care se intră în viața veșnică, însă mai presus de 
toate fiindcă respectăm trupul uman în care a locuit Dumnezeu. Cuvântul cimitir 
provine din cuvântul grecesc koimeterion ori latinescul coemeterium care 
traduse înseamnă a dormi, mai exact loc de dormit, sau după cum spunem noi 
la locurile în care dormim, dormitor.

Sunt sigur că fiecare dintre noi crede în înviere. Că fiecare va fi înviat la 
sfârșitul vieților noastre pe pământ și că acesta este și motivul pentru care 
participăm cu toți, acum, la această sfântă Liturghie. Dacă nu ar exista speranța 
în înviere, atunci nu ar mai fi nevoie ca noi să fim buni cu ceilalți sau să facem 
binele, să iubim ori să slujim. Dacă nu ar exista speranța în înviere, nu ar mai 
nevoie să ne sacrificăm sau să ne oferim viețile de dragul lui Dumnezeu și 
a altor oameni. După cum am avut ocazia să auzim și în prima lectură de la 
această sfântă Liturghie luată din a doua carte a Macabeilor, în care am auzit 
despre martiriul unei mame și a celor șapte fii ai ei. Cum fiecare dintre ei a 
fost dispus să moară pentru legea lui Moise fiindcă credeau că în momentul 
în care va suna ultima trâmbiță, Regele Universului îi va învia la viața fără 
de sfârșit. Cei drepți au fost gata să moară decât să comită vrun păcat, s-au 
încrezut în Domnul Dumnezeu că îi va învia din nou cu trupurile lor inițiale. 
De ce credință incredibilă au dat dovadă acești martiri când se aflau față în 
față cu moartea! Dacă există o înviere, atunci nu ar mai fi nevoie ca noi să ne 
rugăm, să mergem la sfânta Liturghie Duminica, să muncim pentru pace și 
dreptate, să ne alăturăm diverselor activități religioase de la biserică, să primim 
sacramentele și multe altele.

  Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 32-a de peste an
    6 noiembrie 2022
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Ant. la intrare             Cf. Ps 87,3
Rugăciunea mea să ajungă îna-

intea ta, Doamne; pleacă-ţi ure-
chea la glasul cererii mele! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi în-

durător, înlătură, cu bunătate, tot ce 
ne stă împotrivă, ca, eliberaţi de ori-
ce povară trupească şi sufletească, 
să te putem sluji cu toată libertatea. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Regele lumii ne va ridica la 

învierea vieţii veşnice.
Citire din cartea a doua a 

Macabeilor                     7,1-2.9-14
În zilele acelea, s-a întâmplat că 

şapte fraţi cu mama lor au fost prinşi 
de rege şi obligaţi - fiind bătuţi cu 
biciul şi cu vâna de bou - să mănânce 
carne de porc, care era interzisă 
de Lege. 2 Unul dintre ei s-a făcut 
purtător de cuvânt şi a spus aşa: „Ce 
vrei să întrebi şi ce vrei să afli de la 
noi? Suntem gata să murim decât să 
încălcăm legile părinteşti”. 9 După 
aceea, ajungând la ultima suflare, a 
zis: „Tu, nemernicule, ne scoţi din 
viaţa prezentă, dar regele lumii ne 
va ridica la învierea vieţii veşnice 
pe noi, care murim pentru legile 
sale”. 10 După acesta, a fost chinuit 
cel de-al treilea. Când i s-a cerut să 
scoată limba, a scos-o repede şi a 
întins cu curaj mâinile. 11 Şi a zis 
cu demnitate: „Din cer le-am primit 
şi pentru legile lui le dispreţuiesc; 
de la el sper că le voi dobândi din 
nou”, 12 aşa încât însuşi regele şi 
cei care erau cu el au fost uimiţi 
de curajul tânărului, pentru care 
suferinţele nu însemnau parcă 

nimic. 13 După ce acesta a trecut 
din viaţă, tot la fel l-au torturat în 
chinuri pe al patrulea. 14 Când era 
să se sfârşească, a vorbit astfel: 
„Este de dorit să treci din viaţă 
prin mâinile oamenilor când aştepţi 
speranţa de la Dumnezeu că vei fi 
înviat iarăşi de el; dar pentru tine nu 
va fi înviere spre viaţă”.

                  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 16(17),1.5-6.8b şi 15 (R.: 15b) 
R.: Când mă voi trezi, Doamne, 
      mă voi sătura de chipul tău.

1 Ascultă, Doamne, dreptatea mea, 
ia aminte la strigarea mea; 
pleacă-ţi urechea la rugăciunea   
 mea, 
de pe buze care nu au    
 înşelăciune! R.

5 Tu îmi păstrezi paşii pe căile tale, 
ca să nu se clatine picioarele mele. 
6 Strig către tine, Dumnezeule, căci  
 tu mă asculţi, 
pleacă-ţi urechea spre mine şi   
 ascultă cuvintele mele! R.

8b Adăposteşte-mă la umbra 
 aripilor tale. 
15 Dar eu, în dreptate, voi vedea   
 faţa ta, 
când mă voi trezi mă voi sătura de  
 chipul tău. R.

 
Lectura a II-a

Domnul să vă întărească în 
orice faptă şi cuvânt bun.

Citire din Scrisoarea a doua 
a sfântului apostol Paul către 
Timotei                              2,16-3,5



soţie, a murit fără copii. 30 Cel de-al 
doilea 31 şi cel de-al treilea au luat-o 
de soţie. Şi toţi cei şapte au murit 
şi nu au lăsat copii. 32 În cele din 
urmă, a murit şi femeia. 33 Aşadar, 
la înviere, căruia dintre ei îi va 
fi soţie femeia? Pentru că toţi 
şapte au avut-o de soţie”. 34 Isus 
le-a răspuns: „Fiii lumii acesteia 
se însoară şi se mărită; 35 însă cei 
consideraţi vrednici să dobândească 
lumea cealaltă şi învierea din morţi 
nu se vor însura şi nici nu se vor 
mărita, 36 pentru că nu mai pot de 
acum să moară; sunt asemenea 
îngerilor şi sunt fii ai lui Dumnezeu, 
fiind fii ai învierii. 37 Iar că morţii 
învie, o arată şi Moise în relatarea 
despre rug, când îl numeşte pe 
Domnul: «Dumnezeul lui Abraham, 
Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul 
lui Iacob». 38 Dumnezeu nu este al 
celor morţi, ci al celor vii, întrucât 
toţi trăiesc pentru el”.             

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Isus i-a criticat pe saducei 

pentru neînțelegerea semnificației 
învierii sale. Credința noastră ne 
spune că moartea ne conduce 
la o nouă viață în Dumnezeu. 
Să ne rugăm ca Dumnezeu să 
mărească înțelegerea noastră 
a adevăratului nostru destin 
trecând astfel peste dificultățile și 
dezamăgirile noastre. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să continue 
să predice bucuria mesajului 

Fraţilor, însuşi Domnul nostru 
Isus Cristos şi Dumnezeu Tatăl 
nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat 
prin har mângâiere veşnică şi o 
bună speranţă, 17 să vă mângâie 
inimile şi să vă întărească în orice 
faptă şi cuvânt bun! 3,1 În rest, 
fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, ca să 
se răspândească cuvântul Domnului 
şi să fie glorificat la fel ca la voi 2 şi 
să fim mântuiţi de oamenii rătăciţi 
şi răi, căci nu toţi au credinţă! 3 Dar 
Domnul este credincios. El vă 
va întări şi vă va păzi de Cel 
Rău. 4 Suntem convinşi în Domnul 
cu privire la voi că faceţi şi veţi face 
ceea ce v-am poruncit. 5 Domnul să 
îndrepte inimile voastre spre iubirea 
lui Dumnezeu şi spre perseverenţa 
lui Cristos.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
Ap 1,5b.6b

(Aleluia) Isus Cristos este primul 
născut dintre cei morţi; lui să-i fie 
gloria şi puterea în vecii vecilor! 
(Aleluia)

Evanghelia                                                         
Dumnezeu nu este al celor 

morţi, ci al celor vii.
     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca           20,27-38
În acel timp, au venit la 

Isus unii dintre saducei, care 
spun că nu este înviere, şi l-au 
întrebat: 28 „Învăţătorule, Moise 
a scris: «Dacă cineva are un frate 
căsătorit care moare fără să aibă 
copii, fratele lui să ia femeia şi să 
ridice urmaşi fratelui său!» 29 Erau 
deci şapte fraţi. Primul, luându-şi 



       Intenție specială de rugăciune

Pentru încetarea războiului din 
Ucraina

evangheliei și a promisiunii pe 
care Isus ne-a făcut-o, de a fi 
uniți cu el în înviere. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care sunt 
bolnavi în comunitatea noastră și 
cei care au grijă de ei, ca ei să 
aibă parte de experiența puterii 
vindecătoare a lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru familiile care 
se luptă să rămână împreună, ca 
Dumnezeu să le ușureze poverile 
prin generozitatea celor care le 
sunt alături în momentele grele. 
R.

- Ne rugăm ca noi să nu respingem 
oameni din cauza statutului lor 
social sau a culorii pielii sau din 
cauză că au păreri diferite de ale 
noastre. R.

- Ne rugăm ca noi să prețuim 
tot mai mult fiecare moment al 
vieții noastre în care am simțit și 
simțim iubirea lui Dumnezeu. R.

-  Ne rugăm și pentru credincioși 
noștri răposați, ca bunul 
Dumnezeu să îi ducă cât mai 
repede la plinătatea vieții și a 
iubirii alături de El. R.

Dumnezeule milostiv și 
iubitor, aducem acum toate 
aceste rugăciuni ale noastre în 
fața maiestății tale știind că tu 
mereu ai grijă de noi și răspunzi 
la toate aceste rugăciuni ale 
noastre. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Caută, Doamne, cu îndurare, 

la jertfa pe care ţi-o oferim şi dă-
ne harul să luăm parte, cu inimi 
pline de credinţă şi de evlavie, 
la pătimirea Fiului tău, pe care 
o celebrăm în chip tainic. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie  Cf. Ps 22,1-2
Domnul este păstorul meu, nu 

voi duce lipsă de nimic; el mă 
paşte pe păşuni verzi, mă conduce 
la ape de odihnă.

După Împărtășanie
Întăriţi de această hrană sfântă, 

îţi aducem, Doamne, mulţumire 
şi implorăm îndurarea ta, ca 
revărsarea Duhului Sfânt să-i 
păstreze statornici în dreptate pe 
aceia care au fost îmbrăcaţi cu 
putere de sus. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
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