
În prima scrisoare a sfântului apostol Ioan, putem citit că Dacă cineva spune: 
„Îl iubesc pe Dumnezeu” și-l urăște pe fratele său, este un mincinos (4,20). Dacă 
un om dă mărturie că îl iubește pe Dumnezeu însă adesea îl vedem nervos, 
răzbunător sau care are adeseori are o dispoziție egoistă, nu face nimic altceva 
decât să facă din acea mărturie a sa o minciună. Însă dacă e destul de clar faptul 
că vrăjmășia noastră naturală a fost preschimbată în afecțiune și recunoștință, 
atunci va trebui să binecuvântăm numele Dumnezeului nostru pentru această 
realizare și pentru dobândirea fericirii veșnice. În acel moment ne vom diferenția 
de falși învățători, care pretind că îl iubesc pe Dumnezeu pe care nu îl văd, și 
totuși, îi urăsc pe frați și surorile pe care îi pot vedea. Aceasta este una dintre 
dovezile că noi îl iubim pe Dumnezeu.

În textul evangheliei de astăzi, Isus ne oferă încă o dovadă concretă prin 
care putem arăta tuturor că îl iubim pe Dumnezeu. Și l-am auzit spunând, Dacă 
cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu. Prin aceste cuvinte, ni se reamintește 
din nou de iubire. Pentru sfântul apostol Ioan, iubirea stătea și stă la baza a toate. 
Dumnezeu îl iubește pe Isus, Isus îl iubește pe Dumnezeu, Dumnezeu îi iubește 
pe oameni, Isus iubește și el oameni, Oameni îl iubesc pe Dumnezeu prin Isus 
pe care l-am văzut, oameni se iubesc între ei. Cerul și pământul, Dumnezeu și 
oameni, oameni și oameni, toți sunt legați între ei, împreună, de această legătură 
a iubirii. Însă, să nu uităm niciodată că pe Dumnezeu îl putem iubi numai dacă 
păzim cuvântul său.

Cuvintele sunt foarte importante în viețile noastre de zi cu zi. Trăim după 
cuvinte. Ne exprimăm iubirea și adevărul prin cuvinte. Ne exprimăm iubirea față 
de Dumnezeu prin cuvinte. Luptăm pentru libertate, țară și faimă prin cuvinte. 
Murim pentru libertate, glorie și virtute prin cuvinte. Oameni mari au condus pe 
alți la fapte bune prin propriile lor cuvinte.

Cuvintele noastre, pot și îndepărta. Au putere și potențial enorm: cuvintele 
noastre pot atrage oameni dar îi și pot îndepărta. Au abilitatea de a întări oameni 
sau de a-i descuraja. Cuvintele pot face lumină în privința unor ideii sau le pot 
ameți și mai tare. Cuvintele pot răni enorm sau pot vindeca. Pot face de rușine o 
persoană sau o poate lăuda. Pot face oameni fericiți ori îi poate întrista. Cuvintele 
pot enerva un om sau îl pot liniști. Cuvintele îl pot preamări pe Dumnezeu sau 
îl pot jigni, supăra. Cuvintele au o putere enormă atât pentru bine cât mai ales 
pentru a face rău. Însă cuvintele sunt și expresii exterioare a ceea ce noi gândim 
sau simțim. De exemplu, când suntem fericiți începem să cântăm. Când suntem 
speriați, țipăm. Însă, cele mai prețioase, cele mai citate cuvinte sunt cele ale lui 
Isus din Noul Testament.

După cum spusese și un mare predicator verbit într-una din cărțile sale de 
omilii, intitulată, Un gând pentru astăzi, că Biblia este cea mai bine vândută 
carte din lumea de astăzi. Respectăm această carte fiindcă ea conține cuvintele 
lui Isus. Dacă nu, atunci pentru cei patru evangheliști care au scris aceste cuvinte 
la 30 de ani de la moartea lui Isus. Cuvinte pe care, dacă nu le-ar fi scris, tu și cu 
mine, noi toți, nu am mai fi creștini astăzi.                    Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare                 Cf. Is 48,20
Vestiţi cu glas de bucurie, ca să 

se audă; vestiţi până la marginile 
pământului: Domnul a eliberat po-
porul său, aleluia! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic, dă-ne 

harul de a celebra cu însuflețire 
aceste zile de bucurie în care 
cinstim învierea Domnului, pentru 
ca misterul pascal pe care-l 
contemplăm să se manifeste 
necontenit în faptele noastre.Prin 
Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Duhul Sfânt şi noi am hotărât 

să nu vă impunem nicio povară 
în afară de acestea care sunt 

necesare.
Citire din Faptele Apostolilor                                                            

15,1-2.22-29
În zilele acelea, unii dintre cei care 

coborâseră din Iudeea îi învăţau pe 
fraţi: „Dacă nu primiţi circumcizia, 
după obiceiul care vine de la Moise, 
nu puteţi să vă mântuiţi”. 2 Întrucât 
s-a ivit o divergenţă şi o discuţie 
aprinsă între Paul şi Barnaba 
şi aceştia, au hotărât ca Paul şi 
Barnaba, împreună cu alţi câţiva 
dintre ei, să urce la apostoli şi la 
prezbiterii din Ierusalim în legătură 
cu această dispută. 22 Atunci 
apostolii şi prezbiterii, împreună 
cu toată comunitatea, au hotărât să 
aleagă câţiva oameni dintre ei şi 
să-i trimită la Antiohia împreună 
cu Paul şi Barnaba, pe Iuda, numit 
Barsaba, şi pe Sila, bărbaţi de 
frunte printre fraţi. 23 Au trimis prin 
ei această scrisoare: „Apostolii 

şi prezbiterii, fraţii voştri, către 
fraţii din Antiohia, Siria şi 
Cilicia, care provin dintre păgâni: 
Salutare! 24 Deoarece am auzit că 
unii dintre noi, care au plecat fără 
să le fi poruncit noi, v-au tulburat 
sufletele prin cuvintele lor, 25 am 
hotărât în unanimitate să alegem 
câţiva oameni şi să-i trimitem la voi 
împreună cu iubiţii noştri Barnaba 
şi Paul, 26 oameni care şi-au închinat 
viaţa pentru numele Domnului 
nostru Isus Cristos. 27 Totodată, vi 
i-am trimis pe Iuda şi pe Sila ca 
şi ei să vă vestească acestea prin 
cuvânt. 28 Căci Duhul Sfânt şi noi 
am hotărât să nu vă mai impunem 
nicio povară în afară de acestea 
care sunt necesare: 29 să vă feriţi de 
carnea jertfită idolilor, de sânge, de 
animale sufocate şi de desfrânare; 
dacă vă veţi feri de acestea, bine 
veţi face. Cu bine!”.

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 66(67),2-3.5.6 şi 8 (R.: 4) 
R.: Să te laude popoarele, 
Dumnezeule, 
      să te laude toate popoarele! 
      sau: 
     Aleluia.

2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi   
 să ne binecuvânteze; 
să-şi îndrepte spre noi faţa senină, 
3 ca să fie cunoscută pe pământ   
 calea ta 
şi mântuirea ta, la toate    
 popoarele! R.

5 Să se veselească şi să strige de   
 bucurie neamurile, 



pentru că judeci popoarele cu   
 dreptate 
şi călăuzeşti neamurile pe faţa   
 pământului! R.

6 Să te laude popoarele,    
 Dumnezeule, 
toate popoarele să te laude! 
8 Să ne binecuvânteze Dumnezeu 
şi să se teamă de el toate marginile  
 pământului! R.

Lectura a II-a
Mi-a arătat cetatea cea sfântă, 

Ierusalimul care cobora din cer, de 
la Dumnezeu.

Citire din Apocalipsul sfântului 
apostol Ioan           21,10-14.22-23

Unul dintre cei şapte îngeri m-a 
luat în duh pe un munte mare şi înalt 
şi mi-a arătat cetatea cea sfântă, 
Ierusalimul, care cobora din cer, 
de la Dumnezeu. 11 Ea avea gloria 
lui Dumnezeu. Splendoarea ei era 
ca a unei pietre de mare preţ, ca a 
unei pietre de iaspis cristalin. 12 Ea 
avea un zid mare şi înalt, cu 
douăsprezece porţi, iar deasupra 
porţilor erau doisprezece îngeri şi 
numele înscrise, care sunt numele 
celor douăsprezece triburi ale fiilor 
lui Israel: 13 la răsărit, trei porţi; la 
miazănoapte, trei porţi; la miazăzi, 
trei porţi şi la apus, trei porţi. 14 Iar 
zidul cetăţii avea douăsprezece 
temelii, şi pe ele erau douăsprezece 
nume ale celor doisprezece apostoli 
ai mielului. 22 Nu am văzut în ea 
niciun templu, pentru că Domnul 
Dumnezeul Cel Atotputernic, este 
templul ei şi mielul. 23 Cetatea nu 
are nevoie de soare şi nici de lună 
ca s-o lumineze, căci gloria lui 
Dumnezeu o luminează, iar făclia 

ei este mielul.
           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie
In 14,23ab

(Aleluia) “Dacă cineva mă iubeşte, 
va păzi cuvântul meu, spune Dom-
nul; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni 
la el”.(Aleluia)

Evanghelia                                                         
Duhul Sfânt vă va învăţa totul 

şi vă va aminti toate câte vi le-am 
spus eu.

     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan             14,23-29
În acel timp, Isus le-a zis 

discipolilor săi: „Dacă cineva mă 
iubeşte, va păzi cuvântul meu; Tatăl 
meu îl va iubi şi vom veni la el şi 
ne vom face locuinţă la el. 24 Cine 
nu mă iubeşte nu păzeşte cuvintele 
mele, iar cuvântul pe care îl ascultaţi 
nu este al meu, ci al Tatălui care 
m-a trimis. 25 V-am spus acestea 
cât timp mai rămân cu voi. 26 Dar 
Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care 
îl va trimite Tatăl în numele meu, vă 
va învăţa toate şi vă va aminti toate 
câte vi le-am spus eu. 27 Pace vă las 
vouă, pacea mea v-o dau vouă. Eu 
nu v-o dau aşa cum o dă lumea. Să 
nu se tulbure inima voastră, nici să 
nu se teamă! 28 Aţi auzit că v-am 
spus: «Mă duc şi voi veni la voi». 
Dacă m-aţi iubi, v-aţi bucura că mă 
duc la Tatăl pentru că Tatăl este mai 
mare decât mine. 29 V-am spus-o 
acum, înainte de a se întâmpla, 
ca, atunci când se va întâmpla, să 
credeţi”.                   

Cuvântul Domnului



Rugăciunea Credincioșilor
În aceste zile pascale să aducem 

recunoștința noastre pentru 
prezența Domnului înviat din 
mijlocul nostru și să îl invităm în 
viețile noastre pentru ca voința 
Tatălui nostru ceresc să fie făcută 
mereu în și prin noi. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca după cum apostoli au 
căutat îndrumarea Duhului Sfânt 
în dificultățile și problemele lor, 
tot la fel să ne întoarcem și noi 
la el. R.

- Ne rugăm ca meditarea 
milostivirii lui Dumnezeu să ne 
conducă la o mai bună înțelegere 
a nevoilor celor de lângă noi. R.

- Ne rugăm ca noi să avem parte 
de experiența iubirii și păcii lui 
Cristos. R.

- Ne rugăm pentru pacea în 
zonele afectate de război, ca ei 
să își poată reconstrui casele, 
comunitățile și viețile. R.

- Ne rugăm și pentru misionari care 
au murit în slujba lui Dumnezeu, 
ca ei să fie recompensați cu 
bucuria vederii feței sale. R.

Isuse, suntem plini de 
recunoștință față de misterul 
morții și învierii tale. Ne 
bucurăm nespus de profunzimea 
iubirii tale față de noi. Fă ca toți 
oameni să primească vestea cea 
bună a evangheliei tale. Ca popor 
al tău, te rugăm să ne dai harul 
de-a trăi în bucuria învierii. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin

Asupra Darurilor
Să se înalțe la tine, Doamne, 

rugăciunile noastre, împreună cu 
darurile pe care ţi le oferim; in 
bunătatea ta, curăță-ne de păcate, 
pentru ca, astfel, să ne facem tot 
mai vrednici de tainele iubirii tale 
părintești. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
Ant. la Împărtăşanie    In 14,15-16

Dacă mă iubiţi, păziţi poruncile 
mele. Şi eu îl voi ruga pe Tatăl, 
iar el vă va da un alt Mângâietor, 
ca să fie cu voi pentru totdeauna, 
aleluia. 
După Împărtășanie

Dumnezeule atotputernic și 
veșnic, care, prin învierea lui 
Cristos, ne reînnoiești pentru viața 
veșnică, te rugăm, înmulțește 
in noi roadele tainei pascale și 
revarsă in inimile noastre puterea 
hranei aducătoare de mântuire. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

       Intenție specială de rugăciune

Pentru încetarea războiului din 
Ucraina
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