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Isus în textul evangheliei de astăzi, ne avertizează că Prin statornicia 

voastră vă veți mântui sufletele” (v. 19). Această afirmație scoate în evidență 
alte două lucruri importante, în primul rând nevoia de răbdare și în al doilea 
rând mântuirea sufletului. În primul rând, e absolut necesar să răbdăm dacă 
dorești să ai parte de al doilea, de mântuirea sufletului.

De ce e absolut necesar să îndurăm, să răbdăm pentru a avea parte de 
mântuire? Înainte de toate să ținem minte faptul că îndurarea ori răbdarea este 
o virtute mai degrabă activă decât una pasivă pentru noi creștini. Îndurarea e 
construită și e bine să o avem fiindcă ne va ajuta împotriva ispitei de a păcătui 
și apatiei, totul printr-o viață de rugăciune, precum rozariul și meditarea asupra 
sfintei Scripturi, a liturgiei Duminicale și a recitării breviarului dar și a harurilor 
primite prin Botez și întărite prin puterea Duhului Sfânt din cadrul Mirului.

Lecturile de la această sfântă Liturghie răspund tocmai acestei întrebări prin 
a ne învăța importanța răbdării, a rezistenței. În prima lectură de la această 
sfântă Liturghie am auzit despre necesitatea răbdării în dreptate. Iar asta fiindcă 
făcători de rele vor fi înlăturați de pe fața pământului. Însă cei care îl primesc 
pe cel preaînalt, pe Domnul vor învia cu el, vor fi sanctificați cu el și vor fi 
purtați de el spre un loc sigur în care nu li se vor întâmpla nimic rău iar acest 
loc sigur este cerul, raiul, locul în care Domnul domnește veșnic.

În cea de-a doua lectură de la această sfântă Liturghie am auzit despre 
necesitatea îndurării prin imitarea sfinților. Am auzit cuvintele destul de dure 
ale sfântului apostol Paul adresate celor care nu reușesc să imite sfinți. El le-a 
spus că dacă nu doresc să muncească atunci nici să nu mănânce (v. 10). De 
ce nu erau unii dispuși să muncească? Unii dintre credincioși credeau că Isus 
trebuia să se întoarcă în orice clipă pentru a-și stabili împărăția pe pământ. 
Așa că, de ce să mai muncească? Însă asta e complet greșit, fiindcă conform 
sfântului apostol Paul, a trăi în lene după cum făceau ei, însemna ocuparea 
timpului cu mici discuții, cu bârfe, zvonuri, erezii, calomnii, și toate aceste 
lucruri ce duceau spre lipsă de armonie și spre diviziune. Așa că fiecare creștin, 
ori de câte ori e capabil să facă aceasta, trebuie să se susțină pe el însuși și să 
nu trăiască de pe venitul ori de pe bogăția altora.

Sfântul apostol Paul, în prima sa scrisoare către Corinteni, la capitolul 
1 versetul 2 ne oferă trei caracteristici ale sfanților. În primul rând, să și ei 
sunt oameni asemenea nouă. Și ei au fost făcuți după chipul și asemănarea 
lui Dumnezeu. Că și ei au trup și suflet. Că și ei au fost făcuți trup și sânge. 
Că și ei aveau nevoie de tot ceea ce aveau nevoie toate celelalte ființe umane. 
În al doilea rând, asemenea oricărui dintre noi, și ei au fost ispitiți. Și ei sunt 
ispitiți să facă răul și să rămână indiferenți față de angajamentul lor față de 
Dumnezeu. În al treilea rând, ceea ce îi face diferiți de noi e faptul că sfinți sunt 
alături de Dumnezeu mereu. Sfinți au acces la puterea lui Dumnezeu și nu a lor 
proprie. În cazul nostru, uneori, și noi suntem alături însă nu de Dumnezeu ci 
de noi înșine.

  Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 33-a de peste an
    13 noiembrie 2022
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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
Va răsări pentru voi soarele 

dreptăţii.
Citire din cartea profetului 

Malahia                                  3,19-20a
Iată, vine ziua care va arde ca 

un cuptor şi toţi cei mândri şi toţi 
cei care săvârşesc nelegiuire vor fi 
ca pleava. Îi va arde ziua care vine, 
zice Domnul Sabaot, încât nu va 
rămâne din ei nici rădăcină, nici 
ramură. 20a Dar pentru voi, cei care 
vă temeţi de numele meu, va străluci 
soarele dreptăţii, iar vindecarea va 
veni pe aripile sale.

                  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 97(98),5-6.7-9a.9bc (R.: cf. 9) 
R.: Domnul va veni să judece
      toate popoarele cu dreptate.

5 Cântaţi Domnului imnuri cu   
 harpa, 
cu harpa şi în cântări de psalmi! 
6 Sunând din trompetă şi din corn, 
strigaţi de bucurie în faţa    
 Domnului, regele nostru! R.

7 Să vuiască marea şi tot ce   
 cuprinde ea, 
lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea! 
8 Toate râurile să bată din palme 
şi munţii să tresalte de bucurie   
 împreună 
9a în faţa Domnului care vine să   
 judece pământul. R.

9bc El va judeca lumea cu dreptate 
şi popoarele cu nepărtinire. R.

 
Lectura a II-a

Dacă cineva nu vrea să 
muncească, nici să nu mănânce.
Citire din Scrisoarea a doua 

a sfântului apostol Paul către 
Timotei                                 3,7-12

Fraţilor, voi înşivă ştiţi cum 
trebuie să ne imitaţi! Noi n-am 
umblat în neorânduială între 
voi, 8 nici n-am mâncat pâine de 
la nimeni pe degeaba, ci am lucrat 
cu trudă şi osteneală, noaptea şi 
ziua, ca să nu fim povară pentru 
nimeni dintre voi. 9 Nu că n-am fi 
avut autoritatea, ci ca să vă dăm în 
noi înşine un exemplu pentru a fi 
imitaţi. 10 Căci şi când eram la voi, 
v-am poruncit acestea: dacă cineva 
nu vrea să muncească, nici să nu 
mănânce! 11 Auzim însă că unii 
dintre voi umblă în neorânduială, 
nelucrând nimic, ci amestecându-
se peste tot. 12 Unora ca aceştia le 
poruncim şi-i sfătuim în Domnul 
Isus Cristos să-şi mănânce pâinea 
proprie, muncind în linişte.

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
Lc 21,28b

(Aleluia) Întăriţi-vă şi ridicaţi-vă 



potrivnicii voştri nu le vor putea 
rezista şi nici răspunde! 16 Veţi fi 
trădaţi de părinţi, de fraţi, de rude şi 
prieteni şi vor ucide pe unii dintre 
voi; 17 veţi fi urâţi de toţi din cauza 
numelui meu. 18 Dar niciun fir de 
păr de pe capul vostru nu se va 
pierde. 19 Prin statornicia voastră vă 
veţi mântui sufletele”.             

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Voința lui Dumnezeu e aceea 

că toți ar trebui să trăiască în 
armonie și pace și să trăiască o 
viață plină de prezența sa. Să ne 
rugăm pentru harul ca fiecare 
dintre noi să ajute la crearea 
condițiilor realizării acestor 
idealuri. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru harul de a 
înfrunta toate dificultățile acestei 
vieții cu răbdare știind că Cristos 
e mereu de partea noastră. R.

- Ne rugăm pentru generozitatea 
de a sacrifica puțin din timpul 
și resursele noastre spre binele 
celor aflați în nevoie, mai ales a 
celor bolnavi, bătrâni, singuri și 
neglijați. R.

- Ne rugăm pentru cei cărora li 
se pare că lumea se va sfârși 
din cauza pierderii unui loc de 
muncă, sau a unei boli grave ori 
pierderii cuiva drag. R.

- Ne rugăm ca pacea să vină și în 
lumea noastră atât de tulburată. 

capul, pentru că se apropie eliberar-
ea voastră! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Prin statornicia voastră vă veţi 

mântui sufletele.
     Citire din Evanghelia Dom-
     nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca            21,5-19
În acel timp, unora care vorbeau 

despre templu că este ornat cu pietre 
frumoase şi daruri votive, Isus le-a 
spus: 6 „Cât despre lucrurile acestea 
pe care le vedeţi, vor veni zile în 
care nu va rămâne piatră peste 
piatră care să nu fie dărâmată”. 7 Ei 
l-au întrebat: „Învăţătorule, când 
vor fi acestea şi care va fi semnul 
că ele au să se întâmple?” 8 El le-a 
zis: „Vedeţi să nu fiţi înşelaţi, căci 
vor veni mulţi în numele meu, 
spunând: «Eu sunt!» şi: «Timpul 
este aproape!» Nu mergeţi după 
ei! 9 Când veţi auzi despre războaie 
şi revolte, nu vă temeţi, căci trebuie 
să se întâmple acestea mai întâi, însă 
nu va fi îndată sfârşitul!” 10 Apoi 
le spunea: „Se va ridica un neam 
împotriva altui neam şi o împărăţie 
împotriva altei împărăţii. 11 Vor 
fi cutremure mari şi, în diferite 
locuri, foamete şi epidemii; vor fi 
fapte înfricoşătoare şi semne mari 
din cer. 12 Dar, înainte de toate 
acestea, vor pune mâna pe voi şi 
vă vor persecuta; vă vor purta prin 
sinagogi şi închisori, vă vor duce 
în faţa regilor şi a guvernanţilor 
din cauza numelui meu. 13 Aceasta 
va fi pentru voi o ocazie de a da 
mărturie. 14 Puneţi la inima voastră 
să nu vă pregătiţi dinainte cum vă 
veţi apăra, 15 căci eu vă voi da grai şi 
înţelepciune cărora niciunul dintre 



       Intenție specială de rugăciune

Pentru încetarea războiului din 
Ucraina

Ajută-ne Doamne să construim 
poduri care să ne unească și nu 
bariere care să ne despartă. R.

- Ne rugăm pentru ca noi să avem 
mereu loc pentru Dumnezeu în 
viețile noastre și ca niciodată să 
nu fim atât de ocupați încât să ne 
gândim doar la noi și la binele 
nostru material. R.

- Ne rugăm și pentru toți 
credincioși noștri răposați, ca ei 
să se odihnească în pace în casa 
Regelui veșnic. R.

Atotputernice Dumnezeule, de 
cele mai multe ori suntem obosiți 
și confuzi pe drumul vieții. Umple-
ne te rugăm inimile cu speranță și 
iubire față de tine acum când ne 
luminezi mințile pentru a vedea 
prin întunericul care uneori ne 
înconjoară. Prin Cristos 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.

PovestioarăPovestioară

Thomas Alva Edison, marele inventator, obișnuia să spună 
că Geniul e 1% inspirație și 99% transpirație. Cu toți 
știm, sau aflăm acum, că el a făcut aproximativ 18 000 de 
experimente înainte să perfecționeze ceea ce noi numim acum bec.
A devenit mare prin munca sa neobosită și prin rezistența sa incredibilă, 

sau altfel spus pentru hărnicia și perseverența sa. Unii dintre noi au 
tendința de a inversa acest slogan al lui Thomas Edison prin dorința 
noastră față de lucrurile instante. Astfel, în loc de 99% transpirație și 
1% inspirație, mai degrabă dorim să fie invers, 1% transpirație și 99% 
inspirație.
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