
                          
                                             Pietre vii

Lectura noastră de astăzi luată din prima 
scrisoarea a sfântului apostol Petru ne 
descrie biserica ca o clădire spirituală 

construită din pietre vii cu Cristos însuși ca piatră unghiulară. Cristos este sin-
gura fundație a bisericii fiindcă el singur este revelația deplină a lui Dumnezeu 
ce rămâne veșnic, în cuvintele evangheliei, în calea, adevărul și viața noastră. 
În acel edificiu spiritual în care noi toți suntem pietre vii, există o varietate de 
slujiri, ministere, toate contribuie la bunăstarea comunității. Lectura luată din 
Faptele Apostolilor de astăzi relatează începutul unei forme diverse de slujire 
din Biserică.

Din punct de vedere tematic, liturgia de astăzi poate fi atinsă dintr-un mare 
număr de unghiuri. „Pietre vii” este unul dintre ele în măsura în care leagă 
puternica încredere verticală a evangheliei de direcția orizontală a lecturii din 
Faptele Apostolilor. Asemenea pietrelor vii, și creștini sunt angajați în ambele 
lumi. Trăim în Cristos înviat, auto-dezvăluirea lui Dumnezeu. Dacă noi trăim 
în Tatăl iar noi, prin botez trăim în el, atunci suntem constituiți membri ai 
aceleași familii. Întrebări precum, Cum arată Dumnezeu? sau Cum îl putem 
cunoaște? nu au nici un sens. Dumnezeu este aproape și la fel de real precum 
moartea pe o cruce. Mintea lui Dumnezeu este la fel de clară precum predica 
de pe munte. Iertarea lui Dumnezeu este la fel de aproape precum fiul risipitor. 
Ba mai mult, Dumnezeu este împuternicirea fiecărui sacrament. Suntem pietre 
vii fiindcă suntem uniți cu singura fundație de ne-înlocuit, Cristos Domnul. 
„Trăim” fiindcă viața ce ne leagă de el și de Tatăl ajunge și la noi.

Însă există și o dimensiune orizontală. Pietrele vii sunt implicate în slujire. 
Lectura din Faptele Apostolilor de astăzi ne vorbește despre împărtășirea 
responsabilității, a unei îndepărtări de la structura cea mai grea a autorității. 
Slujirea este o diaconie, o formă a slujirii creștine. Cu o varietate imensă 
de slujiri de ne-atins din biserica de astăzi, ar fi greșit să vedem această 
porendabilitate în termeni unei vieți religioase. Și totuși, e de necontestat 
faptul că din punct de vedere istoric viața religioasă a primit o expresie extrem 
de vie și impresionantă față de ministerul slujirii: însoțirea imigranților, 
asistarea muribunzilor, îngrijirea în timpul epidemiilor, instruirea analfabeților, 
îngrijirea celor săraci. Viața religioasă de astăzi se află la o răscruce, cu 
viziunea drumului din față din ce în ce mai neclară. Indiferent de viitor, sensul 
slujirii nedivizate nu poate fi pierdut. Are o istorie incredibilă. Viața creștină 
nu este limitată la contemplație. Cei care îl văd pe Tatăl în Cristos întâlnesc 
același Cristos pe fețele celor săraci și nevoiași. Pietrele vii sunt transformate 
în bijuterii prețioase.
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LECTURA I
Au ales şapte bărbaţi plini de Duhul Sfânt.

Citire din Faptele Apostolilor                                                             6,1-7
În zilele acelea, crescând numărul discipolilor, eleniştii murmurau împotriva 

evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea în slujirea de fiecare 
zi. 2 Atunci, cei doisprezece, convocând adunarea discipolilor, au spus: „Nu 
este bine ca noi să lăsăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu pentru a sluji la 
mese. 3 De aceea, fraţilor, căutaţi dintre voi şapte bărbaţi cu nume bun, plini 
de duh şi înţelepciune, pe care să-i stabilim pentru această necesitate. 4 Iar noi 
vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului”. 5 Şi a plăcut cuvântul acesta 
înaintea întregii adunări şi i-au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de 
Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmenas şi pe 
Nicolae, prozelit din Antiohia. 6 Pe aceştia i-au adus înaintea apostolilor care, 
după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile asupra lor. 7 Şi cuvântul lui Dumnezeu 
se răspândea, iar numărul discipolilor în Ierusalim se înmulţea foarte mult şi o 
mare mulţime de preoţi se supuneau credinţei.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 32(33),1-2.4-5.18-19 (R.: 22) 
R.: Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, după cum şi noi am sperat în 
tine! 
sau: 
Aleluia.

1 Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul! 
Cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântare de laudă. 
2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpa; 
cântaţi-i cu alăuta cu zece coarde! R.

4 Drept este cuvântul Domnului 
şi toate lucrările sale sunt vrednice de crezare. 
5 El iubeşte dreptatea şi judecata; 
pământul este plin de bunătatea Domnului. 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 sufletul lor 
şi să-i hrănească în timp de foamete! R.

LECTURA A II-A
Voi sunteţi un neam ales, o preoţie împărătească.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru                        2,4-9
Iubiţilor, apropiaţi-vă de Domnul, piatra cea vie aruncată de oameni, dar 

aleasă şi preţuită de Dumnezeu! 5 Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi într-o 



casă spirituală pentru o preoţie sfântă, ca să aduceţi jertfe spirituale plăcute lui 
Dumnezeu prin Isus Cristos. 6 Căci este scris în Scriptură: „Iată, pun în Sion o 
piatră unghiulară, aleasă şi preţioasă, şi cine crede în ea nu va fi făcut de ruşi-
ne!” 7 Aşadar, cinste vouă care credeţi, dar celor care nu cred: „Piatra pe care 
au aruncat-o constructorii, aceasta a devenit piatra unghiulară” 8 şi: „piatră de 
poticnire şi stâncă pentru cădere”. Ei se poticnesc, pentru că nu cred în cuvânt; 
la aceasta au fost sortiţi. 9 Dar voi sunteţi un neam ales, o „descendenţă aleasă, 
o preoţie împărătească, un neam sfânt, poporul luat în stăpânire de Dumnezeu 
ca să vestiţi faptele măreţe” ale celui care v-a chemat din întuneric la minunata 
sa lumină.                               

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                                 In 14,6
(Aleluia)  „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul. 
                 Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine”. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Ioan                                             14,1-12
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Să nu se tulbure inima voastră! 

Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în mine! 2 În casa Tatălui meu sunt multe 
locuinţe. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus: «Mă duc să vă pregătesc un loc»? 3 Şi, 
după ce mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, voi veni din nou şi vă voi lua 
la mine, pentru ca să fiţi şi voi acolo unde sunt eu. 4 Şi unde mă duc eu, voi 
ştiţi calea”. 5 Toma i-a zis: „Doamne, nu ştim unde te duci. Cum am putea şti 
calea?” 6 Isus i-a spus: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la 
Tatăl decât prin mine. 7 Dacă m-aţi cunoscut pe mine, îl cunoaşteţi şi pe Tatăl 
meu; de pe acum îl cunoaşteţi şi l-aţi văzut”. 8 Filip i-a zis: „Doamne, arată-
ni-l pe Tatăl şi ne este de ajuns!” 9 Isus i-a spus: „De atâta timp sunt cu voi, şi 
tu nu m-ai cunoscut, Filip? Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Cum 
poţi spune: «Arată-ni-l pe Tatăl»? 10 Nu crezi că eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în 
mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la mine; dar Tatăl, care rămâne 
în mine, face lucrările sale. 11 Credeţi-mă! Eu sunt în Tatăl şi Tatăl, în mine. 
Dacă nu pentru altceva, credeţi datorită lucrărilor acestora! 12 Adevăr, adevăr 
vă spun, cine crede în mine va face şi el lucrările pe care le fac eu şi va face şi 
mai mari decât acestea, căci mă duc la Tatăl”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Adunați împreună ca popor aflat în nevoie, cu inimi umile să ne rugăm 

lui Dumnezeu Tatăl, încrezându-ne în marea sa milostivire și iubire. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să fie un semn continuu al mântuirii, arătând spre 
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Isus, care este calea, adevărul și viața. R.

- Îi încredințăm Domnului pe cei care s-au îndepărtat de la adevărata cale 
ce duce spre el. Ca și ei să primească harul de a redescoperi bucuria 
umblării din nou pe urmele lui Cristos. R.

- Ne rugăm pentru lideri civili, ca ei să câștige încrederea poporului lor 
cu înțelepciune, onestitate și politici atot-cuprinzătoare, politici care să 
includă bunăstarea și dreptatea spirituală a oamenilor spre viață, de la 
concepere până la moartea naturală. R.

- Pentru toți cei tulburați în minte și trup, pentru cei care suferă de 
singurătate și depresie, ca ei să aibă parte de prezența vindecătoare a 
lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm și pentru copii parohiei noastre, ca ei să aibă parte de prezența 
lui Dumnezeu în viețile lor prin calea pe care ei se simt prețuiți și iubiți 
de părinții și învățătorii lor. R.

- Pentru toți cei răposați, mai ales pentru cei care au murit de curând, ca 
ei să primească recompensa credinței și încrederii lor în Dumnezeu prin 
a fi primiți în siguranță în casa veșnică a cerului. R.

Doamne Isuse Cristoase, ajută-ne te rugăm de-a lungul întregii zile, 
până când umbrele se vor prelungi iar seara va cădea, lumea ocupată se 
va liniștești, febra vieții se va încheie iar munca noastră se va termină. 
Atunci, în milostivirea ta, dă-ne o locuință sigură, o odihnă sfântă și pace. 
Îți cerem acestea prin Cristos Domnul nostru care împreună cu tine 
viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt în toți veci vecilor. Amin

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


