
În textul evangheliei de astăzi, farisei aduc la Isus o femeie ce abia fusese 
prinsă în adulter, pentru a-l putea prinde în capcană. Dacă Isus ar fi răspuns 
că acea femeie trebuie să fie eliberată atunci farisei ar fi spus că încalcă legea 
mozaică care spunea că astfel de femei trebuie omorâte cu pietre, încurajându-i 
astfel pe oameni să comită un alt păcat. De fapt, ei deja cunoșteau această 
lege a lui Moise și că ea trebuie aplicată acestei femei, că Dacă se găseşte un 
bărbat culcat cu o femeie căsătorită, să moară amândoi: şi bărbatul care s-a 
culcat cu femeia, şi femeia!, (Deut 22,22) putem citi în cartea Deuteronomului 
la capitolul 22. Legea iudaică trata adulterul cu o seriozitate foarte mare, ca pe 
o crimă din moment ce astfel violai ordinea stabilită de Dumnezeu și răneai 
stabilitatea căsătoriei și a vieții de familie. Era unul dintre cele mai grave 
păcate ce erau pedepsite cu moarte.

Pe de altă parte, dacă Isus spunea că ea trebuie omorâtă cu pietre, atunci 
toți oameni ar fi spus că Isus este foarte crud. Avea să își piardă reputația 
devenind totodată un prieten al păcătoșilor, al celor lipsiți de compasiune. Ar 
fi fost etichetat ca un învățător dublu care pe de o parte predică iertarea însă 
pe care nu o practică nici măcar el. Acesta este motivul pentru care Isus le-a 
spus că Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce primul cu piatra în 
ea! (v.7). Probabil că în acel moment, toți acei oameni adunați acolo pentru 
a o omorî au început să se uite uimiți unul la celălalt. Probabil că se priveau 
reciproc iar apoi la pietrele care le țineau deja în mâini. După ce a spus această 
frază, Isus i-ar s-a aplecat la pământ și a început să scrie pe nisip. Biblia nu ne 
spune însă ce anume scria Isus acolo, însă conform unor comentarii ale Bibliei, 
Isus probabil, în primul rând scrisese numele lor personale, ale fiecăruia dintre 
ei, iar în dreptul fiecărui nume ar fi scris păcatul acelei persoane. În momentul 
în care farisei și bătrâni au văzut ce scrisese Isus, sunt sigur că cu toți, au 
început să plece, începând cu cei mai bătrâni. Textul evangheliei de astăzi ne 
spune că cei mai bătrâni au plecat primi fiindcă aveau cele mai multe greșeli de 
care deja le păreau rău, păcate comise pe parcursul vieții lor. Aceștia realizaseră 
că și ei au păcătuit și că meritau să fie în locul acelei femei, să fie și ei omorâți 
cu pietre.

În momentul în care Isus a rămas singur cu femeia, după cum spusese 
și sfântul Augustin cu referire la acest pasaj evanghelic, că Relicti sunt 
duo: Mesira et misericordia, care tradus ar însemna Au rămas doi, mizeria 
și milostivirea, Isus o întrebase Femeie, unde sunt ei? Nu te-a condamnat 
nimeni?”  Ea i-a zis: “Nimeni, Doamne”. Isus i-a spus: “Nici eu nu te 
condamn; mergi, de acum să nu mai păcătuieşti! (In 8. 10,11). Ca răspuns 
Cristos îi spusese, că ei i sa acordat o șansă nouă. Că datoria ei de acum înainte 
e aceea ca ea să dovedească că nu va mai face așa ceva de acum înainte, că 
poate face mai bine de acum încolo. Cu alte cuvinte, Isus nu a aprobat păcatul, 
dar categoric a refuzat să-l condamne pe cel păcătos...
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Ant. la intrare          Cf. Ps 42,1-2
Judecă-mă, Dumnezeule, şi apă-

ră-mi cauza în faţa unui popor lip-
sit de credinţă; scapă-mă de omul 
perfid şi trădător, pentru că tu eşti 
Dumnezeul meu şi locul meu de re-
fugiu. 

Rugăciunea zilei
Te rugăm, Doamne, ca, ajutaţi 

de tine, să trăim şi noi în dragostea 
care l-a făcut pe Fiul tău să-şi dea 
viaţa din iubire pentru lume. Prin 
Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Iată, pe toate le voi face noi şi 

poporului meu îi voi da să bea!
Citire din cartea profetului 

Isaia                                  43,16-21 
Aşa vorbeşte Domnul cel care 

stabileşte un drum în mare şi o 
cărare în ape puternice, 17 care 
scoate carul şi călăreţul, armata şi 
pe cei tari: ei zac împreună şi nu se 
vor ridica; au trecut, s-au stins ca 
fitilul. 18 „Nu vă mai amintiţi de cele 
dinainte şi nu vă mai gândiţi la cele 
din vechime! 19 Iată, eu fac un lucru 
nou: încolţeşte, nu-l recunoaşteţi? 
Voi stabili un drum în pustiu şi râuri 
în ţinutul uscat. 20 Mă vor glorifica 
animalele câmpului, şacalii şi puii 
de struţ, pentru că voi da apă în 
pustiu, râuri, în ţinutul uscat, ca să 
dau de băut poporului meu, alesului 
meu. 21 Acest popor pe care l-am 
plăsmuit va vesti lauda mea”.                                                                           

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 
3) 

R.: Lucruri mari a făcut Domnul 
pentru noi,
      şi suntem plini de bucurie.

1 Când Domnul i-a întors pe   
 locuitorii Sionului din robie, 
ni se părea că visăm. 

2ab Atunci, gura ni s-a umplut de   
 strigăte de bucurie 
şi limba, de cântări de veselie. R.

2cd Atunci se spunea printre    
 neamuri: 
„Lucruri mari a făcut Domnul   
 pentru ei”. 

3 Lucruri mari a făcut Domnul   
 pentru noi, 
şi suntem plini de bucurie. R.

4 Întoarce, Doamne, captivitatea   
 noastră, 
ca pâraiele în Negheb! 

5 Cei ce seamănă cu lacrimi 
vor secera cu strigăte de    
 bucurie. R.

6 Plecând, mergeau şi plângeau 
aruncând în pământ sămânţa; 
venind, se întorceau cu strigăte de  
 veselie, 
purtându-şi snopii. R.

Lectura a II-a
De dragul lui Cristos le-am 

pierdut pe toate şi 
le consider gunoi ca să fiu 
conformat cu el în moarte.

Citire din Scrisoarea sfântului 
apostol Paul către Filipeni              

3,8-14 
Fraţilor, de acum consider că 

toate sunt o pierdere în comparaţie 
cu superioritatea cunoaşterii lui 



Cristos Isus Domnul meu. De 
dragul lui am pierdut toate şi le 
consider gunoi ca să-l câştig pe 
Cristos 9 şi să mă aflu în el, fără a 
avea justificarea mea proprie, care 
vine din Lege, ci pe aceea care vine 
din credinţa în Cristos, justificarea 
ce vine de la Dumnezeu, bazată pe 
credinţă. 10 Pe el vreau să-l cunosc 
şi puterea învierii lui şi comuniunea 
cu pătimirile sale, fiind conformat 
cu el în moarte, 11 doar voi ajunge 
cumva la învierea din morţi. 12 Nu 
că aş fi dobândit deja aceasta sau 
aş fi ajuns la desăvârşire, dar mă 
străduiesc s-o cuceresc, aşa cum 
am fost şi eu cucerit de Cristos 
Isus. 13 Fraţilor, eu nu consider că 
l-aş fi cucerit, dar un singur lucru fac: 
uit cele din urma mea şi mă avânt 
către cele dinainte. 14 Urmăresc 
scopul, răsplata chemării de sus a 
lui Dumnezeu, în Cristos Isus.

                Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
Cf. Il 2,12a.13c

“Întoarceţi-vă la mine din toată 
inima, spune Domnul, 

căci eu sunt milostiv şi 
îndurător!”

Evanghelia                                                         
Acela dintre voi care este fără 
de păcat să arunce primul cu 

piatra în ea!
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan                 8,1-11
În acel timp, Isus s-a dus pe 

Muntele Măslinilor. Dar în zori 
a venit din nou la templu şi tot 
poporul venea la el, iar el, fiind 
aşezat, îi învăţa. 3 Cărturarii şi 

fariseii au adus o femeie prinsă în 
adulter şi, punând-o la mijloc, 4 i-au 
zis: „Învăţătorule, această femeie 
a fost surprinsă asupra faptului 
de adulter. 5 Moise ne-a poruncit 
în Lege ca pe astfel de femei să 
le batem cu pietre. Dar tu, ce 
zici?” 6 Însă spuneau aceasta 
ispitindu-l, ca să aibă de ce să-l 
acuze. Dar Isus, aplecându-se, scria 
cu degetul pe pământ. 7 Întrucât 
continuau să-l întrebe, s-a ridicat 
şi le-a spus: „Acela dintre voi care 
este fără de păcat să arunce primul 
cu piatra în ea!” 8 Şi, aplecându-se 
din nou, scria pe pământ. 9 Când 
au auzit, au plecat unul câte unul, 
începând de la cei mai bătrâni. El 
a rămas singur, iar femeia era în 
mijloc. 10 Isus s-a ridicat şi i-a spus: 
„Femeie, unde sunt ei? Nu te-a 
condamnat nimeni?” 11 Ea i-a zis: 
„Nimeni, Doamne”. Isus i-a spus: 
„Nici eu nu te condamn; mergi, de 
acum să nu mai păcătuieşti!”                                   

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Isus ne invită astăzi să ne 

aducem toate grijile și nevoile 
înaintea Tatălui ceresc. Să venim 
în fața sa cu încredere știind că 
cererile noastre vor fi auzite de 
Tatăl nostru care ne iubește atât 
de mult. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru biserica din 
lume, ca sub îndrumarea papei 
Francisc, să continue să fie 
martora speranței evangheliei în 
fața acestei lumi atât de frânte. 
R.



- Ne rugăm ca acest Post Mare să 
ne facă mai conștienți de nevoile 
celorlalți. Ne rugăm ca această 
conștientizare să ne permită să 
fim generoși în susținerea operei 
de îndepărtare a mizeriei celor 
care trăiesc în sărăcie. R.

- Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne 
permită să realizăm mereu că 
Cristos Isus este Domnul. R.

- Ne rugăm ca tot mai mulți tineri 
să răspundă pozitiv chemării la 
preoție și la viața consacrată. R.

- Ne rugăm și pentru toți 
credincioși noștri răposați, ca 
Domnul să îi primească în casa 
sa cerească. R.

Dumnezeule atotputernic și 
veșnic, Fiul tău s-a dus la cei 
izgoniți și păcătoși și le-a iertat 
păcatele. Vindecă-ne te rugăm de 

atitudinile noastre critice față de 
ceilalți și acceptă cererile pe care 
le aducem acum în fața ta. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin

Asupra Darurilor
Ascultă-ne, Dumnezeule 

atotputernic, pe noi, slujitorii tăi, 
pe care ne-ai hrănit cu învăţătura 
credinţei creştine, şi purifică-ne, te 
rugăm, prin puterea acestei jertfe. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie     In 12,24-25
Adevăr, adevăr vă spun: „Dacă 

bobul de grâu, care cade în pământ, 
nu moare, rămâne singur; însă, 
dacă moare, aduce rod mult”. 

După Împărtășanie
Te rugăm, Dumnezeule 

atotputernic, să ne dai harul de a fi 
pururi mădulare vii ale Fiului tău, cu 
al cărui trup şi sânge ne împărtăşim. 
El, care vieţuieşte şi domneşte în 
vecii vecilor.

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie
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