
                                          
În rugăciunea lui Isus de mijlocire, din textul evangheliei de astăzi, găsim 

patru elemente principale, sau mai bine zis patru cereri, patru părți. Prima 
parte, cerere, este aceea de protecție a discipolilor săi în această lume 
ostilă (v11b). Isus mereu rămâne cu proprii săi discipoli, cu toți cei care sunt 
ai săi, pentru totdeauna, mai ales în călătoria lor spre împărăția cerurilor, mai 
ales când aceștia întâmpină greutăți și dificultăți în călătoria lor spre împărăția 
cerurilor, dar mai ales când aceștia suferă de diferite boli. Isus este alături de 
aceste persoane, mai ales în aceste momente de suferință, de grea încercare. 
Deși uneori pare că Isus i-a abandonat, că i-a lăsat pradă bolii, suferinței, să 
nu uităm să le amintim cuvintele lui Isus din textul evangheliei de astăzi că 
Isus s-a rugat pentru noi toți, atât pentru noi dar mai ales pentru ei, și că nu i-a 
abandonat.

A doua parte, cerere, este lumea. Isus care a devenit om pentru a ne putea 
mântui, iubește lumea atât de mult încât a venit pentru a o salva, pentru a 
mântui lumea de păcate. Însă în textul evangheliei de astăzi, lumea pare să 
fie asemănată mai mult diavolului care este opus misiunii lui Isus. Asemenea 
discipoli săi, și noi va trebui să răspundem insultei cu laudă și preamărire, 
atacurilor cu bunătate, și urii cu iubire. Toate acestea ne vor însemna ca 
discipoli adevărați și de neconfundat ai lui Isus Cristos care a fost capabil să 
genereze, să crească în noi o fidelitate reală.

Al treilea element este bucuria. Chiar dacă suntem în suferință, în durere 
din cauza vrunui ghinion sau necaz, în acel moment nu trebuie să uităm faptul 
că bucuria lui Isus este veșnică. Avem nevoie de acest mesaj plin de bucurie 
al lui Isus pentru a putea continua să mergem, să parcurgem această călătorie 
a vieții.

Al patrulea element este adevărul, care este și cel mai important aspect al 
vieții. Isus ne consacră sau ne face sfinți față de adevăr. Un preot a spus odată 
că noi avem un rol de jucat în construirea Bisericii. Că noi trebuie să ne rugăm 
pentru unitatea Bisericii și pentru sfințenia tuturor membrilor ei.

Să nu uităm să ne rugăm pentru episcopii și preoții noștri astfel încât ei să 
fie ghidați, îndrumați, de lumina lui Dumnezeu în a învăța și în a acționa după 
voința lui Cristos, după cum dorește Cristos. Iar astăzi în special să nu uităm 
să ne rugăm pentru toate persoanele bolnave, care au atât de mare nevoie de 
rugăciunea noastră. Însă, și noi trebuie să dăm un exemplu clar, de caritate 
creștină. Cristos a atras multe suflete la el fiindcă el este „irezistibil” în modul 
său cu sufletele, respingându-i doar pe cei mai închiși la minte și la inimă, la 
suflet. Cristos așteaptă de la noi, așteaptă ca noi să devenim, să fim ambasadori 
ai adevărului, ai carității și a griji față de suflete. 

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 7-a a Paştelui

    16 mai 2021
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__________________________________________________________________________Fer. Vladimir Ghika, pr. m.     



Ant. la intrare               Cf. Ps 26,7-9
Ascultă-mi, Doamne, glasul 

cand te chem. Din partea ta imi 
spune inima: „Căutaţi faţa mea“. 
Eu caut faţa ta; nu-ţi ascunde faţa 
de la mine, aleluia! 

Rugăciunea zilei
Ascultă cu bunăvoință, Doamne, 

rugăciunile noastre. Noi credem 
că Mântuitorul neamului omenesc 
se află împreună cu tine in mărire; 
dă-ne harul să simțim că el rămâne 
cu noi pană la sfârșitul veacurilor, 
după cum ne-a făgăduit. El, care, 
fiind Dumnezeu.

Lectura I
El trebuie să devină martor 

al învierii lui împreună cu noi.
Citire din  Faptele Apostolilor 
                      1,15-17.20a.20c-26
În zilele acelea, Petru s-a ridicat 

în mijlocul fraţilor - mulţimea 
celor adunaţi în acel loc era cam 
de o sută douăzeci de persoane - 
şi a spus: 16"Fraţilor, trebuia să se 
împlinească Scriptura pe care a 
spus-o dinainte Duhul Sfânt prin 
gura lui David despre Iuda, cel 
care a devenit călăuza celor care 
l-au prins pe Isus. 17Căci el era din 
numărul nostru şi fusese părtaş al 
aceleiași slujiri. 20aCăci este scris în 
Cartea Psalmilor: 20c«Misiunea lui 
să o ia altul!» 21 Așadar, trebuie ca 
unul dintre aceşti bărbați care ne-au 
însoţit în tot timpul cât a trăit printre 
noi Domnul Isus, 22începând de la 
botezul lui Ioan până în ziua în care 
a fost înălţat de la noi, să devină 
martor al învierii lui împreună cu 
noi". 23Au propus doi: pe Iosif, cel 

chemat Barsaba, numit şi Iustus, 
şi pe Matia. 24Apoi s-au rugat 
astfel, spunând: "Tu, Doamne, 
care cunoşti inimile tuturor, arată-
ne pe care dintre aceştia doi l-ai 
ales 25să ia locul în această slujire 
şi în apostolatul din care a căzut 
Iuda, ca să meargă la locul care 
i se cuvenea!" 26Atunci au tras la 
sorţi pentru ei şi sorţul a căzut pe 
Matia, iar el a fost adăugat cu cei 
unsprezece apostoli.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 102(103),1-2.11-12.19-20ab 
(R.: 19a) 
R.: Domnul şi-a stabilit în ceruri 
      locuinţa sa. 
sau: 
Aleluia.
1 Binecuvântează, suflete al meu,   
 pe Domnul 
şi tot ce este în mine să    
 binecuvânteze numele său   
 cel sfânt! 
2 Binecuvântează, suflete al meu,   
 pe Domnul 
şi nu uita nicicând de binefacerile   
 sale! R.
11 Cât sunt de sus cerurile faţă de   
 pământ, 
tot atât de mare este îndurarea sa   
 faţă de cei care se tem de el. 
12 Cât de departe este răsăritul de   
 apus, 
atât de mult îndepărtează de la noi  
 nelegiuirile noastre. R.
19 Domnul şi-a stabilit în ceruri   
 tronul său, 
domnia lui se întinde peste toate. 



20ab Binecuvântaţi pe Domnul, toţi   
 îngerii lui, 
voi, cei puternici, care împliniţi   
 cuvintele sale. R.

Lectura a II-a
Cine rămâne în iubire 
rămâne în Dumnezeu, 

iar Dumnezeu rămâne în el.
Citire din Scrisoarea întâi a 

sfântului apostol Ioan         4,11-16
Iubiţilor, dacă Dumnezeu ne-a 

iubit astfel, şi noi suntem datori să 
ne iubim unii pe alţii. 12 Nimeni nu 
l-a văzut pe Dumnezeu vreodată. 
Dacă ne iubim unii pe alţii, 
Dumnezeu rămâne în noi şi iubirea 
lui în noi este desăvârşită. 13 Prin 
aceasta cunoaştem că rămânem în 
el şi el în noi: ne-a dat din Duhul 
său. 14 Iar noi am văzut şi dăm 
mărturie că Tatăl l-a trimis pe Fiul 
ca mântuitor al lumii. 15 Oricine 
mărturiseşte că Isus este Fiul lui 
Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în 
el şi el în Dumnezeu. 16 Noi am 
cunoscut şi am crezut în iubirea pe 
care Dumnezeu o are faţă de noi. 
Dumnezeu este iubire şi cine rămâne 
în iubire rămâne în Dumnezeu, iar 
Dumnezeu rămâne în el.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie Cf. In 14,18
(Aleluia) "Nu vă voi lăsa orfani, 
spune Domnul. Mă duc şi voi veni 
la voi şi se va bucura inima voas-
tră". (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Să fie una ca şi noi.

     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan             17,11b-19

În acel timp, Isus, ridicându-şi 
ochii spre cer, s-a rugat, zicând: 
"Tată sfânt, păstrează-i în numele 
tău pe care mi l-ai dat, ca ei să fie 
una ca şi noi! 12 Cât timp am fost cu 
ei, eu i-am păstrat în numele tău pe 
care mi l-ai dat şi i-am păzit şi nimeni 
dintre ei nu s-a pierdut în afară de 
fiul pierzării, ca să se împlinească 
Scriptura.13 Acum însă vin la tine 
şi spun acestea în lume ca să aibă 
bucuria mea deplină în ei. 14 Eu le-
am dat cuvântul tău, iar lumea i-a 
urât, pentru că ei nu sunt din lume, 
aşa cum eu nu sunt din lume. 15 Nu 
te rog ca să-i iei din lume, ci ca 
să-i păzeşti de Cel Rău. 16 Ei nu 
sunt din lume aşa cum eu nu sunt 
din lume. 17 Consacră-i în adevăr! 
Cuvântul tău este adevăr. 18 După 
cum m-ai trimis pe mine în lume, şi 
eu îi trimit pe ei în lume 19 şi pentru 
ei mă consacru pe mine însumi, ca 
şi ei să fie consacraţi în adevăr".

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fericirea și suferința sunt două 

ideii care pare să fie opuse una de 
cealaltă. Și totuși sfântul apostol 
Paul reflectând asupra predici de 
pe Munte, ne asigură de fericirea 
de care vom avea parte când vom 
suferi cu Cristos. Să spunem 
împreună:

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

greutatea și suferința de fiecare 
zi ca mijloc de unire cu Cristos. 
R.

- Ne rugăm ca să fim fericiți când 
vom fi insultați pentru credința 



noastră pentru ca duhul lui 
Dumnezeu să se poată odihni și 
asupra noastră. R.

- Ne rugăm ca să nu fim niciodată 
rușinați sau fricoși de trăirea 
credinței noastre pe deplin în 
orice situație. R.

- Ne rugăm ca să ne dedicăm pe noi 
înșine rugăciunii continue după 
cum au făcut Maria și apostoli 
după înălțarea lui Cristos la 
ceruri. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați 
noștri, ca să aibă parte cât mai 
repede de fericirea veșnică din 
casa Tatălui veșnic. R.
Tată Preaiubitor și bun,  

păzește-ne și veghează asupra 
noastră și dă-ne te rugăm curajul 
de a purta cu bucurie suferința 

și durerile noastre zilnice. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Primește, Doamne, rugăciunile 

credincioșilor tăi, împreună cu 
darurile pe care ţi le oferim, pentru 
ca, indeplinindu-ne cu iubire 
aceste îndatoriri de fii ai tăi, să 
putem ajunge in mărirea cerească. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
Ant. la Împărtăşanie        In 17,22

Te rog, Tată, ca ei să fie una, 
după cum noi suntem una, aleluia! 
După Împărtășanie

Ascultă-ne, Dumnezeule, 
mântuirea noastră, şi dă-ne 
încrederea neclintită că, prin 
aceste taine preasfinte, întregul 
trup al Bisericii va ajunge la gloria 
la care a ajuns Cristos, capul său. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

RugăciuneRugăciune

       Intenție specială de rugăciune
Pentru toți cei răpuși sau afectați 

de epidemie

        Doamne, Unul si Întreit, îți cerem ca toți să fim una precum tu 
     ești una. Tată, ascultă strigătul nostru când te căutăm. Cristoase, 
      condu-ne la acea unitate pe care tu o dorești de la noi. Duhule Sfânt, 
 ajută-ne să rămânem mereu uniți. Dumnezeule al întregii creații, 
ascultă pe acești fii ai tăi în rugăciunile lor. Ajută-ne să păstrăm credința 

si încrederea în tine. Învață-ne a-Ți mulțumi în toate împrejurările si a avea 
încredere în milostivirea ta. Oferă-ne adevărul si înțelepciunea, pentru ca în 
toți creștinii să se nască o viață nouă spre adevărata comuniune.

Doamne, fă din noi adevărați discipoli ai tăi, să ascultăm Cuvântul tău, 
să împlinim dorințele tale de unitate. În acest drum spre unitate, oferă-
ne forța si răbdarea de a aștepta roadele la timpul lor. Când prejudecățile 
si descurajările ne împiedică în drumul iubirii si al dialogului, oferă-ne 
umilința si răbdarea                                                      necesare pentru 
reconciliere.                                                               Amin.


