
                                          
Cu toți știm că o vie crește mare, luxuriantă și că este necesară tăierea 

drastică a unei părți din ea, an de an. Cu toți știm că lemnul viei nu este bun 
de nimic fiindcă este prea moale pentru a putea fi folosit la vreo ceva. Singurul 
lucru care se poate face cu lemnul viței de vie este acela de a face foc și de 
al distruge. Chiar dacă știm sau nu cum arată o viță de vie, de un lucru cu 
siguranță ne dăm seama, că o ramură nu poate ține fructele de una singură, ci 
e nevoie ca ea să rămână în vie.

Ce dorește Isus să ne învețe astăzi, prin acest pasaj evanghelic este 
necesitatea extremă, maximă, a noastră de a rămâne în el. Acum însă apare 
întrebarea, ce înseamnă a rămâne în Cristos? a rămâne în Cristos înseamnă:

În primul rând, să asculți de el și să păstrezi cuvântul său. De fapt,  putem 
și suntem capabili să refuzăm să ascultăm de el sau putem asculta de el. Putem 
să îl acceptăm ca Domn iar apoi să îl abandonăm în mijlocul dificultăților 
noastre și a tentațiilor sau să îi atribuim toate dificultățile noastre și tentațiile.

Al doilea mod presupune și constă în recunoașterea că Cristos este 
adevărata viță și că fără el nu suntem capabili să facem nimic de valoare în 
fața lui Dumnezeu.

Al treilea mod este acela de a trăi în Biserică care este trupul mistic al lui 
Cristos, conform unei afirmații care spune că cel care nu are Biserica ca mamă 
nu are cum să îl aibă pe Dumnezeu ca Tată.

Al patrulea mod este acela de a-l vedea pe Dumnezeu în toate persoanele 
și în toate lucrurile, chiar și în dușmani noștri și în acele lucruri care nu ne 
plac. Precum femeia care plătește taxa de trece pentru toate cele cinci mașini 
care se află în spatele ei. Iar asta probabil din cauza următoarei afirmații care 
a influențat-o, că Practică bunătatea la întâmplare și faptele frumoase lipsite 
de sens.

Al cincilea mod, este acela de a avea o viață sacramentală și de rugăciune 
foarte activă. Ne rugăm mereu? Mergem în mod regulat la sfânta Liturghie 
Duminica? Ne deschidem complet când ne aflăm în scaunul de spovadă? 
Poate, vom începe să facem o listă cu orele pe care le-am petrecut în rugăciune, 
sau cu cât de multe ore am petrecut muncind, sau cu prieteni sau cu familia, 
iar prin acest mod am putea reuși să ne dăm seama de unele lucruri despre 
noi înșine. Dar ce spuneți dacă am începe să petrecem câteva minute vorbind 
despre cuvântul lui Dumnezeu în loc să vorbim mai puțin sau deloc?

Și ultimul mod este acela de a fi convins că trebuie să abandonăm structurile, 
metodele, abordările care au devenit și sunt vechi și depășite pentru a putea 
face loc la unele noi, care vor îmbătrâni și ele la un moment dat, și de a rămâne 
mereu cu ceea ce durează veșnic, cu Cristos care el însuși este vița. 

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 5-a a Paştelui

    2 mai 2021
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Ant. la intrare            Cf. Ps 97,1-2
Cantaţi-i Domnului un cantec 

nou, pentru că a făcut lucruri minu-
nate; Domnul şi-a descoperit drept-
atea inaintea neamurilor, aleluia! 

Rugăciunea zilei
Atotputernice, veșnice Dumnezeule, 

actualizează necontenit în noi 
sacramentul pascal, pentru ca cei pe 
care ai binevoit să-i reînnoiești prin 
sfântul Botez, întăriți de ajutorul 
tău, să aducă multe roade, şi să 
ajungă la bucuriile vieții veșnice. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Le-a povestit cum l-a văzut 

pe drum pe Domnul.
Citire din  Faptele Apostolilor 
                                         9,26-31
În zilele acelea, când a ajuns 

la Ierusalim, Saul a încercat să 
se alăture discipolilor, dar toţi se 
temeau de el, necrezând că este 
şi el discipol. 27 Atunci Barnaba 
l-a luat şi l-a dus la apostoli şi 
le-a povestit cum l-a văzut pe 
drum pe Domnul, care i-a vorbit, 
şi cum a predicat cu îndrăzneală 
la Damasc în numele lui Isus. 
28 Iar el umbla în Ierusalim împreună 
cu ei, predicând cu îndrăzneală 
în numele Domnului. 29 Vorbea 
şi discuta aprins şi cu eleniştii, 
dar aceştia căutau să-l 
ucidă. 30 Când au aflat fraţii, l-au 
dus la Cezareea şi l-au trimis la 
Tars. 31 Aşadar, Biserica se bucura 
de pace în toată Iudeea, Galileea şi 
Samaria; se consolida şi umbla în 
frica de Domnul şi creştea în număr 
prin mângâierea Duhului Sfânt.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 21(22),26b-27.28 şi 30.31-32 
(R.: 26a) 
R.: La tine, Doamne, este lauda   
 mea
în adunarea cea mare. 
sau: 
Aleluia.
26b Îmi voi împlini făgăduinţele în   
 faţa celor ce se tem de el. 
27 Cei sărmani vor mânca şi se vor  
 sătura; 
vor lăuda pe Domnul cei care îl   
 caută: 
"Inimile lor să trăiască în veci!" R.
28 Îşi vor aduce aminte 
 şi se vor întoarce la Domnul  
 toate marginile pământului, 
se vor prosterna înaintea lui toate   
 familiile neamurilor. 
30 Vor mânca şi se vor prosterna   
 înaintea lui toţi cei    
 care dorm în pământ, 
în faţa lui vor îngenunchea toţi cei  
 care coboară în ţărână. Dar   
 sufletul meu va trăi pentru   
 el. R.
31 Descendenţa mea îl va sluji. 
Se va povesti despre Domnul   
 generaţiei viitoare 
32 şi vor face cunoscută dreptatea   
 lui 
poporului care se va naşte: 
"Domnul a făcut acestea!" R.

Lectura a II-a
Aceasta este porunca lui: să 

credem şi să ne iubim!
Citire din Scrisoarea întâi a 

sfântului apostol Ioan         3,18-24
Copii, să nu iubim numai cu 



vorba sau cu limba, ci cu fapta 
şi adevărul. 19 Prin aceasta vom 
cunoaşte că suntem din adevăr: 
ne vom linişti inima înaintea 
lui 20 pentru că, chiar dacă inima 
noastră ne acuză, Dumnezeu este 
mai mare decât inimile noastre şi 
cunoaşte toate. 21 Iubiţilor, dacă 
inima noastră nu ne acuză, avem 
încredere în Dumnezeu 22 şi orice 
i-am cere primim de la el pentru 
că păzim poruncile lui şi facem 
ceea ce îi este plăcut. 23 Aceasta 
este porunca lui: să credem în 
numele Fiului său, Isus Cristos, şi 
să ne iubim unii pe alţii după cum 
ne-a dat poruncă. 24 Cel care ţine 
poruncile lui rămâne în el şi el în 
acesta. Prin aceasta cunoaştem că 
rămâne în noi: după Duhul pe care 
ni l-a dat.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie  In 15,4a.5b
(Aleluia) "Rămâneţi în mine şi eu 
în voi, spune Domnul. Cel care ră-
mâne în mine acela aduce roade 
multe". (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Cel care rămâne în mine şi eu în 

el, acela aduce rod mult.
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan                15,1-8
În acel timp, Isus le-a spus 

discipolilor săi: "Eu sunt viţa 
cea adevărată, iar Tatăl meu este 
viticultorul. 2 Orice mlădiţă care este 
în mine şi nu aduce rod, el o înlătură 
şi oricare aduce rod, o curăţă ca să 
aducă şi mai mult rod. 3 Voi sunteţi 
deja curaţi, datorită cuvântului pe 
care vi l-am spus. 4 Rămâneţi în 

mine, şi eu în voi! După cum mlădiţa 
nu poate aduce rod de la sine, dacă 
nu rămâne în viţă, tot la fel nici 
voi, dacă nu rămâneţi în mine. 5 Eu 
sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel 
care rămâne în mine şi eu în el, 
acela aduce rod mult, pentru că fără 
mine nu puteţi face nimic. 6 Dacă 
cineva nu rămâne în mine, este 
aruncat afară, la fel ca mlădiţa, şi 
se usucă; se adună, se aruncă în foc 
şi arde. 7 Dacă rămâneţi în mine şi 
cuvintele mele rămân în voi, orice 
voiţi, cereţi şi vi se va face! 8 În 
aceasta a fost glorificat Tatăl meu, 
ca să aduceţi rod şi să fiţi discipolii 
mei".

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Ca popor al lui Dumnezeu 

și fiind una cu Cristos care este 
vița de vie ce își menține viața 
vie în noi prin participarea la 
sfintele Liturghii și primirea 
sacramentelor, să aducem acum 
toate cererile noastre înaintea sa 
spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!
- Ne rugăm ca noi să ne întoarcem 

de la păcat și descoperim pacea 
lui Cristos să fim martori ai puterii 
mântuitoare a lui Dumnezeu în 
viețile noastre de zi cu zi. R.

- Ne rugăm ca Domnul să ofere 
oamenilor căsătoriți puterea 
păcii sale, îndrumarea voinței 
sale și harul de a trăi împreună 
într-o continuă iubire. R.

- Ca tineri noștri să primească 
curaj și determinare pentru ca să 



îl poată cunoaște, iubi și sluji pe 
Dumnezeu în acest moment al 
lor de alegere a drumului în viață 
și de luare a deciziilor corecte. 
R.

- Ne rugăm ca noi să avem mereu 
un respect mult mai profund 
față de viața umană încă din 
momentul zămislirii ei. R.

- Ne rugăm ca bolnavi, săraci, cei 
slabi și muribunzi să aibă parte 
de experiența iubirii lui Cristos 
și să primească alinare din partea 
blândeții și sensibilității de care 
au nevoie din partea familiilor, 
îngrijitorilor și a altor organizații 
caritabile. R.

- Ne rugăm și pentru cei răposați, 
ca Cristos vița cea adevărată să îi 
primească în viața fără de sfârșit 
a cerului. R.
Dumnezeule milostiv și iubitor, 

te rugăm cu inimi înflăcărate să 
răspunzi acestor rugăciuni ale 

noastre, prin mijlocirea mamei 
noastre Maria și a fiului ei Isus 
Cristos, Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Dumnezeule, care, prin 

schimbul minunat înfăptuit la 
această jertfă, ne faci părtași de 
firea ta dumnezeiască, dă-ne, te 
rugăm, harul să fim credincioși, 
prin trăirea noastră, adevărului tău, 
pe care ni l-ai făcut cunoscut. Prin 
Cristos, Domnul nostru.
Ant. la Împărtăşanie         In 15,1.5

Eu sunt viţa cea adevărată, 
iar voi sunteţi mlădiţele; cel care 
rămane in mine şi eu in el, spune 
Domnul, acela aduce rod mult, 
aleluia. 
După Împărtășanie

Te rugăm, Doamne, indură-te și 
fii alături de poporul tău, pe care 
l-ai îndestulat cu tainele cerești, și 
dă-i harul, ca, lepădând omul cel 
vechi, să ajungă la înnoirea vieții. 
Prin Cristos, Domnul nostru.RugăciuneRugăciune                                                                                                                       

                                                      Doamne, raportul voit 
                                   de tine nu înseamnă un raport oca-
             zional, sau trăit în momente excepționale. Tu ne 
     oferi posibilitatea de a trăi o alianță care durează pentru 
       veșnicie, o legătură în care harul tău oferă forță si roa-
          de existențelor noastre.
           Iată de ce ne ceri să rămânem uniți cu tine, în mod 
          responsabil si coerent. Astfel, viața noastră primește 
            sens, va produce roade multe, va fi binecuvântată 
             de tine si de oameni. Ajută-ne, Doamne, să rămâ-
                 nem în iubirea ta, în milostivirea ta; să acceptăm 
                        si crucea ta în viața noastră zilnică, să ne 
               gândim că legătura cu tine constituie bucuria vieții.
                    Doamne, lumea si activismul nostru ne închid 
                    deseori orizontul vieții, ne fac să cădem în indi
                  vidualismul si în egoismul nostru, fără a ne con
                  frunta cu adevărul tău, cu calea ta. 
                Ajută-ne să ne reîntoarcem la tine, să 
te acceptăm ca si „Calea, adevărul si viața”, 
ca punct constant de referire al vieții noastre; 
numai astfel “vom aduce roade multe”. 
Purifică inimile si gândurile 
     noastre. Amin! @www.paxvobis.ro


