
                                          
O veche zicală latină sună cam așa Ubi Amor, ibi oculus iar tradus ar 

însemna Acolo unde este iubire există și un ochi sau o privire. Această zicală 
ne poate ajuta să înțelegem mai bine, cuvintele cu care se încheie textul 
evangheliei de astăzi, A văzut şi a crezut. Aceste cuvinte fac referință la 
reacția discipolului preaiubit la vederea mormântului gol al lui Isus. Această 
credință probabil se trage din experiența iubirii pe care Isus a avut-o față de el, 
acea privire despre care tocmai am menționat, și tot această iubire i-a permis 
să vadă și să creadă că acel mormânt gol reprezenta învierea lui Cristos, a 
învățătorului. Discipolul preaiubit a înțeles, în acel moment, că există ceva în 
iubire ce nu poate muri, după cum putem citi și în scrisoarea sa, că cel care 
iubește a cucerit deja moartea.(1In 3,14).

Numai în această dinamică a unei relații de iubire, cineva ajunge să înțeleagă 
și să creadă fără a avea nevoie de dovezi, fără de care capacitatea noastră de a 
înțelege și de a cunoaște nu reușește. Se aseamănă cu iubirea necondiționată 
a părinților pentru un copil rău, obraznic, pe care cei din afară, sau societatea 
nu îl poate înțelege. De asemenea, doar din perspectiva iubirii lui Dumnezeu 
Biserica face din cei săraci și lipsiți de apărare o prioritate a sa, a celor nenăscuți, 
a celor bătrâni care pentru alți nu au nici o importanță, nu contează sau chiar 
sunt considerați o povară, mai ales economică. Această privire iubitoare arătată 
de creștini poate fi una dintre cele mai mari contribuții adusă de ei lumii în 
care ochiul, privirea a fost închisă de către egoism.

La două zile după crăciun, biserica celebrează sărbătoarea sfântului Ioan 
Evanghelistul, apostolul lui Isus care nu a avut parte de experiența martiriului, 
conform tradiției creștine. Ioan a trăit până la adânci bătrâneți, murind în anul 
101 d.Cr. la Efes sau în Turcia de astăzi, când el avea aproximativ 90 de ani. 
Ioan a fost unul din fii lui Zebedeu și al Salomeei. A fost un pescar, fratele 
lui Iacob cel mare, unul din fii tunetului. Ioan a fost și unul din discipoli lui 
Ioan Botezătorul și un prieten bun al apostolului Petru. A fost chemat de Isus 
în primul an al vieții sale publice, călătorind pretutindeni alături de Cristos. 
A luat parte, împreună cu ceilalți apostoli la cina cea de taină. Dar mai ales a 
fost singurul apostol, singurul din cei 12 care nu l-a părăsit pe Mântuitorul în 
ultimele ore ale pătimirii sale, singurul care a stat, alături de Maria și celelalte 
femei, la picioarele crucii. A fost proclamat protector al preasfintei Fecioare 
Maria de către Isus, după care a și luat-o în casa sa. În momentul în care a 
auzit de învierea Domnului, a fost primul care a ajuns la mormântul său, iar 
când l-au văzut pe Domnul înviat la Lacul Tiberiadei, a fost primul care l-a 
recunoscut...

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Sf. Ioan, ap. şi ev.
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Ant. la intrare                    
Acesta este Ioan, cel care, la 

cină, se odihnea la pieptul Domnu-
lui: fericit apostolul căruia i s-au 
dezvăluit tainele cereşti şi care a 
răspândit pe tot pământul cuvintele 
vieţii.

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care, prin sfântul 

apostol şi evanghelist Ioan, ne-
ai deschis drum, spre misterul 
Cuvântului veşnic, dă-ne, te rugăm, 
harul să îmbrăţişăm cu gând luminos 
şi cu inimă iubitoare adevărul pe 
care el ni l-a vestit cu tărie. Prin 
Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Vă vestim ce am văzut şi am 

auzit.
Citire din Scrisoarea întâi a 

sfântului apostol Ioan             1,1-4 
Preaiubiţilor, ceea ce era de la 

început, ce am auzit, ce am văzut 
cu ochii noştri, ce am privit şi 
mâinile noastre au pipăit, cu privire 
la Cuvântul vieţii 2 - căci viaţa s-a 
arătat: noi am văzut şi dăm mărturie 
şi vă vestim viaţa cea veşnică ce era 
la Tatăl şi care ni s-a arătat -, 3 ce am 
văzut şi am auzit vă vestim şi vouă 
pentru ca şi voi să aveţi comuniune 
cu noi, iar comuniunea noastră 
este cu Tatăl şi cu Fiul său, Isus 
Cristos. 4 Vă scriem acestea pentru 
ca bucuria noastră să fie deplină.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 96(97),1-2.5-6.11-12 (R.:12a) 
R.: Bucuraţi-vă voi, drepţilor, 
     în Domnul Dumnezeul nostru.

1 Domnul stăpâneşte, să se bucure   
 pământul, 
toate insulele să tresalte de veselie! 
2 Norii şi negura îl înconjoară, 
dreptatea şi judecata sunt temelia   
 tronului său. R.

5 Munţii se topesc ca ceara înaintea  
 Domnului, 
înaintea stăpânului a tot pământul. 
6 Cerurile fac cunoscută dreptatea   
 lui 
şi toate popoarele îi văd gloria. R.

11 Pentru cel drept a răsărit lumina 
şi pentru cei cu inima dreaptă,   
 bucuria. 
12 Bucuraţi-vă, voi, drepţilor, în   
 Domnul 
şi lăudaţi memoria sfinţeniei   
 sale! R.

Aclamație la Evanghelie   
(Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te 
lăudăm, pe tine, Doamne, te măr-
turisim; pe tine, Doamne, te laudă 
corul măreţ al apostolilor. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Celălalt discipol a alergat mai 

repede decât Petru 
şi a ajuns primul la mormânt. 

     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan           20,1a.2-8
În prima zi a săptămânii, Maria 

Magdalena a alergat şi a venit la 
Simon Petru şi la celălalt discipol, 
pe care îl iubea Isus, şi le-a spus: 
„L-au luat pe Domnul din mormânt 
şi nu ştim unde l-au pus”. 3 Au ieşit 
atunci Petru şi celălalt discipol 
şi au venit la mormânt. 4 Alergau 



amândoi împreună, dar celălalt 
discipol a alergat mai repede 
decât Petru şi a ajuns primul 
la mormânt. 5 Aplecându-se, a 
văzut giulgiurile aşezate, dar nu 
a intrat. 6 Atunci a venit şi Simon 
Petru, care îl urma, şi a intrat în 
mormânt. El a văzut giulgiurile 
aşezate, 7 dar ştergarul, care fusese 
pe capul lui, nu era aşezat împreună 
cu giulgiurile, ci împăturit aparte, 
într-un loc. 8 Atunci a intrat şi 
celălalt discipol, care sosise primul 
la mormânt. A văzut şi a crezut.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, sfântul 

apostol Ioan l-a urmat fără 
șovăire pe Isus Cristos și a întărit 
cu mărturia sa credința pe care 
a predicat-o. În sărbătoarea lui, 
să ne rugăm lui Isus Cristos, 
învățătorul apostolilor. Doamne 
Isuse, trimisul Tatălui ceresc,

- Întărește împotriva Celui Rău, 
Biserica ta pe care ai clădit-o 
pe temelia apostolilor, și fă-o să 
stăruie în adevărul credinței. 

R. Te rugăm, ascultă-ne!

- ajută-i pe episcopi, urmașii 
apostolilor, să fie martori și 
vestitori ai cuvântului tău și 
să fie ascultați de toți cu inimă 
deschisă. R.

- fă ca toți cei botezați să ajungă la 
unitate în mărturisirea credinței 
apostolice. R.

- trimite misionari la toți aceia 
care nu te cunosc și dă-le 

înțelepciune și generozitate în 
vestirea învățăturii tale. R.

- dăruiește-ne harul de a primi cu 
bucurie învățătura pe care ne-ai 
transmis- o prin sfinții apostoli și 
fă-ne și pe noi adevărați apostoli 
prin cuvinte și fapte bune. R.

- primește-i pe răposații noștri în 
pacea împărăției tale cerești. R.

Dumnezeule, Părinte ceresc, 
Fiul tău a zidit sfânta Biserică 
pe temelia de nezdruncinat a 
credinței apostolice; dă-ne, te 
rugăm, harul ca, prin mijlocirea 
sfântului apostol Ioan, să 
rămânem statornici în rugăciune 
și în ascultarea cuvântului tău. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
Amin.

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, să sfinţeşti 

darurile pe care ţi le oferim şi să ne 
dai harul, de a sorbi, din acest ospăţ 
ceresc, tainele Cuvântului veşnic, 
aşa cum, din acelaşi izvor, i le-ai 
dezvăluit apostolului tău, Ioan. Prin 
Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie         In 1,14.16
Dumnezeul nostru s-a arătat pe 

pământ şi a trăit printre oameni. 

După Împărtășanie
Prin aceste taine pe care le-

am celebrat, dă-ne, te rugăm, 
Dumnezeule atotputernic, harul să 
locuiască pururi în noi Cuvântul 
făcut trup, pe care l-a propovăduit 
sfântul apostol Ioan. Prin Cristos, 
Domnul nostru. 



Se spune că împăratul Dometian și-a pus soldați să îl aducă pe Ioan 
la Roma, unde a pus să fie bătut, otrăvit și aruncat într-un cazan cu ulei 
fierbinte însă el a trecut de toate și a rămas complet nevătămat. Când a 
văzut împăratul că Ioan nu a pățit nimic după toate acestea, l-a exilat pe 
insula Patmos.

Altă legendă spune că în momentul în care Ioan călătorea prin Asia 
pentru a predica vestea cea bună, corabia în care se afla a fost distrusă de 
o furtună. Toți cei care se aflau în corabie au fost aruncați la mal, în afară 
de Ioan. Cu toți au crezut că Ioan era mort, însă după două săptămâni, 
valurile l-au adus la mal viu, la picioarele discipolului său Prochoros.

Când Ioan a denunțat închinarea la idoli ca fiind demonică, cei care se 
închinau lui Artemis au aruncat cu pietre în el. Însă pietrele s-au întors și 
i-a lovit pe cei care le-au aruncat.

Altă dată s-a rugat într-un templul al lui Artemis. Focul a coborât din 
cer și a ucis 200 de oameni care se închinau la idoli. Când grupul care 
a rămas în viață au cerut milă, el i-a readus la viață pe toți acei 200 de 
oameni omorâți de foc. Într-un final cu toți s-au convertit și au primit 
botezul.

Ceonops, un magician pretindea la un moment dat că a readus la viață 
trei morți. Acele persoane erau de fapt demoni care se dădeau drept oameni 
și se foloseau de magician pentru a-i îndepărta pe oameni de la Cristos. 
Prin rugăciune, Ioan a reușit să îl facă pe magician să se înece iar pe 
demoni să dispară. Și mai sunt foarte multe alte povești.

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați de 
epidemie
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