
                                          
Textul evangheliei pe care îl folosim în această zi, ne vorbește despre Isus 

care a fost persecutat de Ponțiu Pilat, asupra acuzațiilor care au fost aduse 
împotriva lui de către conducători poporului evreu. În întreaga istorie, nu 
există nici un guvernator mai faimos decât Ponțiu Pilat, decât acest guvernator 
Roman al Iudeii în fața căruia Isus a fost adus la judecată. Domnul a fost 
judecat nu în conformitate cu standardele lui Dumnezeu ci după standardele 
legale ale oamenilor.

În textul evangheliei de astăzi, luat din evanghelia după Ioan, această 
întâlnire dintre Isus și Pilat este relatată într-un mod extrem de dramatic și 
plin de ironii. Isus este cel care este adus la judecată însă Pilat este cel care 
este prezentat ca fiind pasiv. O altă ironie e faptul că Isus îi spune lui Pilat că 
el este rege însă împărăția lui nu este din această lume. Împărăția lui nu este 
asemenea imperiului Roman, al cărui oficial era Ponțius Pilat. Isus pare să 
fie cel care se află în control în această confruntare a sa cu Pilat, pe care îl și 
provoacă.

Pe de altă parte, ceilalți evangheliști îl prezintă pe Pilat într-o imagine 
complet diferită. Sfântul Marcu îl prezintă pe Pilat ca un judecător imparțial, 
care nu are nici un interes deosebit în Isus. Însă acest fapt nu îl absolvă de vina 
moarții lui Isus. Sfântul Matei îl prezintă pe Pilat spălându-și mâinile înaintea 
mulțimii, proclamând totodată nevinovăția sa înaintea lor, prezentându-l astfel 
ca o figură vacantă în timp ce vina morții lui Isus cade asupra poporului evreu. 
În evanghelia lui Luca, ni se mai prezintă încă un judecător, pe nume Irod 
Antipa, la care a fost trimis Isus de către Pilat, pentru a fi judecat. Însă când 
Isus este trimis înapoi la Pilat, acesta îl prezintă pe Isus mulțimii, mulțime care 
s-a dovedit a fi una destul de periculoasă, în ciuda tuturor insistențelor sale 
asupra faptului că Isus era nevinovat. Așa că poporul a ajuns să fie judecătorul 
lui Isus.

Este Isus cu adevărat un rege? Dacă este, atunci despre ce sau ce e cu 
împărăția sa? Și ce semnificație are aceasta pentru noi? În modul nostru 
de gândire stereotip asupra regelui, acesta este o persoană învăluită într-o 
splendoare regală, înconjurat de numeroși militari, ofițeri și sfetnici, curtieri și 
slujitori după cum putem vedea și în filme.

Cristos nu a negat faptul că el e rege. Însă el nu este acel tip de rege de 
care credea Pilat, ai căror slujitori și soldați ar fi luptat pentru el sau al cărui 
teritoriu este limitat la o națiune. Cu alte cuvinte, el nu este acel rege care va 
distruge păcătoși și cei fără de lege, un rege al eficienței și al rezultatelor, un 
rege care rezolvă problemele noastre într-un mod magic, un rege al cărui nume 
trebuie invocat de către lideri cei mai puternici ai lumii, care e un tiran printre 
cei slabi, o inspirație pentru cei bogați ca și aceștia să devină și mai bogați și 
mai eficienți în exploatarea celor săraci, sau pentru ca cei săraci să devină și 
mai săraci prin exploatarea altora mai săraci ca ei...   Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Cristos, Regele Universului

    21 noiembrie 2021
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Ant. la intrare                Ap 5,12; 1,6 
Vrednic este Mielul, care a fost 

înjunghiat, să primească puterea, 
bogăţia, înţelepciunea, tăria şi cin-
stea. Lui să-i fie gloria şi puterea în 
vecii vecilor.

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi 

veşnic, care ai voit să refaci totul 
în Fiul tău preaiubit, Regele 
universului, dă-ne, te rugăm, harul 
ca toată făptura, eliberată din robie, 
să slujească maiestăţii tale şi să te 
laude într-un glas, fără încetare. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Stăpânirea lui este o stăpânire 

veşnică.
Citire din cartea profetului Da-

niel                                      7,13-14
Priveam în timpul viziunilor 

mele de noapte şi, iată, cineva ca 
un Fiu al Omului venea pe norii 
cerului! S-a apropiat de Bătrân şi a 
fost adus înaintea lui. 14 Lui i s-au 
dat stăpânirea, gloria şi domnia 
şi toate popoarele, neamurile şi 
limbile îl slujesc. Stăpânirea lui este 
o stăpânire veşnică, ce nu va trece, 
şi domnia lui nu va fi distrusă.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 92(93),1ab.1c-2.5 (R.: 1a) 
R.: Domnul stăpâneşte 
      îmbrăcat în maiestate.
1ab Domnul stăpâneşte îmbrăcat în   
 maiestate, 
Domnul s-a îmbrăcat, 
s-a încins cu putere. R.

1c A pus pământul pe temelii solide, 
 ca să nu se clatine. 
2 Din vremuri străvechi este aşezat 
tronul tău de domnie: 
tu eşti din veşnicie! R.
5 Mărturiile tale sunt cu totul   
 adevărate, 
sfinţenia împodobeşte casa ta,   
 Doamne, 
în vecii vecilor. R.

Lectura a II-a
Domnul regilor pământului ne-a 
făcut o împărăţie, preoţi pentru 

Dumnezeu.
Citire din Apocalipsul sfântului 

apostol Ioan                            1,5-8
Isus Cristos este martorul cel 

credincios, primul născut dintre 
cei morţi şi Principele regilor 
pământului! Celui care ne iubeşte şi 
ne-a eliberat de păcatele noastre în 
sângele său 6 şi ne-a făcut o împărăţie, 
preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl 
său, lui să-i fie gloria şi puterea în 
vecii vecilor! Amin! 7 Iată că vine cu 
norii şi orice ochi îl va vedea, chiar 
şi cei care l-au străpuns! Îşi vor bate 
pieptul din cauza lui toate triburile 
pământului. Da. Amin! 8 "Eu sunt 
alfa şi omega - spune Domnul 
Dumnezeu - cel care este, care era 
şi care vine, Atotputernicul".

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
Mc 11,9b-10a

(Aleluia) Binecuvântat cel ce vine 
în numele Domnului! Binecuvânta-
tă este împărăţia care vine, a părin-
telui nostru David! (Aleluia)



Evanghelia                                                         
Tu spui că eu sunt rege.

     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan          18,33b-37
În acel timp, Pilat i-a zis lui Isus: 

"Tu eşti regele iudeilor?" 34 Isus 
a răspuns: "De la tine însuţi spui 
aceasta sau ţi-au spus alţii despre 
mine?" 35 Pilat a răspuns: "Oare 
sunt eu iudeu? Neamul tău şi 
arhiereii te-au dat pe mâna mea. 
Ce ai făcut?" 36 Isus a răspuns: 
"Împărăţia mea nu este din lumea 
aceasta. Dacă împărăţia mea ar fi 
fost din lumea aceasta, slujitorii 
mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe 
mâna iudeilor. Dar acum împărăţia 
mea nu este de aici". 37 Atunci Pilat 
i-a zis: "Aşadar, eşti rege?" Isus i-a 
răspuns: "Tu spui că eu sunt rege. 
Eu pentru aceasta m-am născut şi 
pentru aceasta am venit în lume, 
ca să dau mărturie despre adevăr. 
Oricine este din adevăr ascultă 
glasul meu".

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Astăzi noi îl sărbătorim și 

proclamăm pe Cristos ca Regele 
Nostru, păstorul poporului pe 
care el îl conduce în împărăția 
Tatălui. Cu încredere să 
prezentăm acum toate aceste 
rugăciunile ale noastre și ale celor 
nevoiași din parohia noastră, 
spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică și 
pentru toți conducători ei, ca ei 
să îi îndrume pe oameni pe calea 

adevărului și să îi aducă înapoi 
lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru cei care și-au 
dedicat viața slujirii celor săraci, 
înfometați și fără casă, ca munca 
lor să fie răsplătită în viața 
aceasta și în cea viitoare. R.

- Ne rugăm pentru profesori, ca 
ei să fie motivați de persoana 
lui Isus și să insufle în cei tineri 
setea după adevărata cunoaștere. 
R.

- Ne rugăm pentru cei bolnavi, ca 
ei să simtă atingerea vindecătoare 
a lui Isus. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați 
noștri, ca ei să fie primiți în 
brațele calde ale îngerilor și 
sfinților din cer. R.

Tată ceresc, tu ești păstorul 
care ne îndrumă pe calea cea 
dreaptă. Dă-ne te rugăm harul 
și credința de care avem nevoie 
pentru a rămâne pe cale. Te 
rugăm toate acestea prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Aducându-ţi, Doamne, jertfa de 

împăcare a neamului omenesc, te 
rugăm cu umilinţă ca însuşi Fiul tău 
să le dăruiască tuturor popoarelor 
unitate şi pace. El, care vieţuieşte şi 
domneşte în vecii vecilor. 

Ant. la Împărtăşanie      Ps 28,10-11
Domnul stăpâneşte în veci ca 

rege, Domnul va binecuvânta 
poporul său cu pace. 



După Împărtășanie
După ce am primit hrana vieţii 

nepieritoare, te rugăm, Doamne, 
ca noi, care suntem mândri să ne 
supunem poruncilor lui Cristos, 

Regele universului, să ne 
învrednicim a trăi fără de sfârşit, 
alături de el, în împărăţia cerească. 
El, care vieţuieşte şi domneşte în 
vecii vecilor.

RugăciuneRugăciune

       Intenție specială de rugăciune
Pentru toți cei răpuși sau afectați de 

epidemie

       

            Dorim să te celebrăm, Doamne, pentru că ești Regele nostru.
         Dorim să ne rugăm si să repetăm așa cum ne-ai învățat tu:
      „Vie Împărăția ta!”, Împărăția de dreptate, de adevăr si de pace.
     Dacă regalitatea ta domnește, se micșorează tendința noastră de 
măreție;
      Se stinge atitudinea noastră orgolioasă.

Noi suntem mari numai prin tine,
Când te recunoaștem ca Regele nostru,
Pentru că ne-ai iubit până la moartea pe cruce.
Dăruiește-ne o inimă simplă, gata de a percepe suferințele altora,
Pentru a împărtăși cu ceilalți regalitatea ta de iubire. Amin.
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