
În prima lectură de la această sfântă Liturghie am avut ocazia să ascultăm 
despre moartea sfântului Ștefan, primul martir al Bisericii, urmând ca în cea 
de-a doua lectură să ascultăm un text luat din cartea apocalipsului Sfântului 
apostol Ioan, ce ne-a vorbit despre lumea ce va veni, despre promisiunea că 
Domnul și mântuitorul nostru Isus Cristos va veni din nou la sfârșitul lumii, 
pentru a-și susține poporul.

Însă, în textul evangheliei de astăzi, am avut ocazia să ascultăm despre 
rugăciunea pe care Isus, Domnul nostru, a făcut-o Tatălui său ceresc, pentru 
discipoli săi, dar mai ales pentru toți cei care cred în el, pe scurt pentru 
întreaga Biserică. El s-a rugat pentru bine lor, ca Dumnezeu Tatăl, prin el, 
să binecuvânteze mulțimea de oameni, ca să îi aducă la mântuire și la gloria 
promisă celor credincioși lui.

Cu alte cuvinte, ceea ce am ascultat la Liturgia Cuvântului de la această 
sfântă Liturghie, din cea dea șaptea Duminică din Timpul Pascal, scot în 
evidență natura credinței noastre în Dumnezeu, despre cum persecuțiile vor 
fi mereu o parte a vieții noastre, însă, după cum am zis deja, Dumnezeu nu 
îi va lăsa singuri, El va continua să îi îndrume și să le arate calea spre viața 
veșnică. Dumnezeu va fi puterea și tăria lor. Dacă ei vor rămâne în El, atunci 
cu siguranță nu vor fi dezamăgiți.

De ce oare acestea? Isus ne-a spus în repetate rânduri despre problemele cu 
care va trebui să se confrunte Biserica, problemă care ne-a și fost prezentată 
în prima lectură de la această sfântă Liturghie, prin istoria martiriului sfântului 
Ștefan. Presiunile exterioare și persecuția îndreptată împotriva Bisericii și a 
credincioșilor este o realitate continuă, realitate care nu va dispărea niciodată. 
Din moment ce, încă din primele momente ale Bisericii au existat persoane 
care s-au opus mesajului și adevărului lui Cristos, în persoana Romanilor și 
a evreilor, iar apoi a ereticilor și a altor necredincioși, apoi Turci iar acum 
din partea tuturor celor care refuză să creadă în Dumnezeu, atei și cei care îl 
resping pe Cristos.

Dacă stăm să ne gândim puțin ne vom da seama cum, chiar și în zilele 
noastre, în anumite locuri de pe planetă, persecuția creștinilor e o realitate 
prezentă. Ororile persecuției, mai ales din partea ateilor și a regimurilor ostile 
creștinismului, după cum a fost cel sovietic, apoi teribilele persecuții din 
China, Coreea de Nord care încă sunt în toi, toate acestea și multe altele vor 
avea loc și au loc din când în când.

În orientul mijlociu și în alte părți ale lumii, creștini sunt aprig persecutați, 
respinși și ridiculizați pentru credința lor în Dumnezeu. Se confruntă cu 
diverse dificultăți în această menținere, păstrare a credinței, sunt opriți din 
a-și trăi credința în mod liber, iar unii dintre ei chiar ajung să fie torturați și 
persecutați, martirizați pentru credința lor, după cum s-a întâmplat și cu sfântul 
Ștefan. Totul pentru că a avut curajul să își apere credința în ciuda fricii de a 
fi persecutat...                                                              Pr. Mihail Andrei Iacob
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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
Îl văd pe Fiul Omului stând la 

dreapta lui Dumnezeu.
Citire din Faptele Apostolilor                                                           

7,55-60
În zilele acelea, Ştefan, plin 

de Duh Sfânt, cu ochii îndreptaţi 
spre cer, a văzut gloria lui 
Dumnezeu şi pe Isus stând la 
dreapta lui Dumnezeu 56 şi a zis: 
„Iată, văd cerurile deschise şi pe 
Fiul Omului stând la dreapta lui 
Dumnezeu!” 57 Atunci ei, strigând 
cu glas puternic, şi-au astupat 
urechile şi s-au năpustit împreună 
asupra lui 58 şi, scoţându-l din 
cetate, aruncau cu pietre asupra 
lui. Martorii şi-au pus hainele 
la picioarele unui tânăr numit 
Saul. 59 Şi, în timp ce îl loveau cu 
pietre, Ştefan a strigat, zicând: 
„Doamne Isuse, primeşte duhul 
meu!” 60 Apoi, căzând în genunchi, 
a strigat cu glas puternic: „Doamne, 
nu le socoti păcatul acesta!” Şi, 
spunând aceasta, a adormit.

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 96(97),1 şi 2b.6 şi 7c.9 (R.: 1a) 
R.: Domnul stăpâneşte, 
      să se bucure pământul! 
      sau: 
     Aleluia.

1 Domnul stăpâneşte, să se bucure   
 pământul, 
toate insulele să tresalte de veselie! 
2b Dreptatea şi judecata sunt   
 temelia stăpânirii sale. R.

6 Cerurile fac cunoscută dreptatea   
 lui 
şi toate popoarele îi văd mărirea. 
7c Să cadă în genunchi în faţa lui   
 toţi zeii! R.

9 Căci tu, Doamne, 
eşti Cel Preaînalt peste tot    
 pământul 
şi tu eşti cu mult mai presus decât   
 toţi zeii. R.

Lectura a II-a
Vino, Doamne Isuse!

Citire din Apocalipsul sfântului 
apostol Ioan      22,12-14.16-17.20

Eu, Ioan, am auzit o voce 
zicându-mi: „Iată, eu vin curând 
şi răsplata mea este cu mine, ca 
să dau fiecăruia după ceea ce a 
făcut! 13 Eu sunt alfa şi omega, cel 
dintâi şi cel din urmă, începutul 
şi sfârşitul. 14 Fericiţi cei care îşi 
spală hainele ca să aibă putere 
asupra pomului vieţii şi să poată 
intra prin porţi în cetate! 16 Eu, 
Isus, l-am trimis pe îngerul meu ca 
să mărturisească acestea înaintea 
voastră şi înaintea Bisericilor. Eu 
sunt rădăcina, neamul lui David, 



steaua cea care străluceşte, aceea de 
dimineaţă”. 17 Şi Duhul şi mireasa 
spun: „Vino!” Iar cel care aude să 
spună „Vino!” Şi cel căruia îi este 
sete, cel care vrea să primească apa 
vieţii în dar, să vină! 20 Cel care 
dă mărturie spune acestea: „Da, 
voi veni curând!” „Amin. Vino, 
Doamne Isuse!”

           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 desăvârşiţi în unire.

     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan             17,20-26
În acel timp, Isus, ridicându-şi 

ochii spre cer, s-a rugat, zicând: 
„Tată sfânt, nu mă rog numai pentru 
ei, ci şi pentru cei care vor crede în 
mine, prin cuvântul lor, 21 ca toţi să 
fie una, după cum tu, Tată, eşti în 
mine şi eu în tine, ca şi ei să fie una 
în noi, pentru ca lumea să creadă 
că tu m-ai trimis. 22 Iar eu le-am 
dat gloria pe care mi-ai dat-o, ca 
ei să fie una, după cum noi suntem 
una: 23 eu în ei şi tu în mine, ca să 
fie desăvârşiţi în unire, încât să 
cunoască lumea că tu m-ai trimis şi 
i-ai iubit pe ei, aşa cum m-ai iubit 
pe mine. 24 Tată, vreau ca acolo 
unde sunt eu să fie cu mine şi cei 
pe care mi i-ai dat, ca să vadă gloria 
mea, pe care mi-ai dat-o, pentru că 
tu m-ai iubit înainte de întemeierea 
lumii. 25 Tată drept, lumea nu te-a 

cunoscut, dar eu te-am cunoscut, 
iar aceştia au cunoscut că tu m-ai 
trimis. 26 Eu le-am revelat numele 
tău şi-l voi revela pentru ca iubirea 
cu care m-ai iubit pe mine să fie în 
ei şi eu în ei”.                   

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
În marea rugăciune preoțească 

a lui Isus rostită la ultima sa cină, 
El s-a rugat pentru ca toți să fie 
una, ca astfel lumea să creadă că 
Tatăl l-a trimis pe El. Să îi aducem 
și noi astăzi toate rugăciunile 
noastre, aceluiași Tată în spiritul 
unității spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc 
și pentru episcopul nostru Iosif, 
toți preoți și credincioși, ca 
toți să fim uniți ca o singură 
familie a lui Dumnezeu și să fim 
expresii vizibile ale Împărăției 
lui Dumnezeu pe pământ. R.

- Ne rugăm pentru pace, ca toate 
națiunile pământului să lucreze 
împreună pentru încheierea 
suferinței tuturor, mai ales a 
celor zone sfâșiate de război. R.

- Ne rugăm pentru copii, ca 
locuințele și școala lor să fie un 
loc de pace și bucurie pentru 
ca astfel ei să crească în iubirea 
față de Dumnezeu și față de 
aproapele. R.

- Ne rugăm ca în momentele 
noastre de slăbiciune să ne 



tragem tăria de la cunoașterea 
faptului că Isus e mereu cu noi. 
R.

- Ne rugăm și pentru toți cei 
bolnavi din comunitatea noastră, 
ca ei să aibă parte de experiența 
puterii vindecătoare a lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm și pentru cei dragi ai 
noștri care nu mai sunt printre 
noi, ca ei să fie una cu Dumnezeu 
la banchetul ceresc. R.

Dumnezeule atotputernic și 
bun, îți cerem cu îndurare să 
asculți toate aceste rugăciuni ale 
noastre. Dă-ne te rugăm harul ca 
să ne rugăm neîncetat așa cum 
Isus ne-a învățat. 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.

       Intenție specială de rugăciune

Pentru încetarea războiului din 
Ucraina

RugaciuneRugaciune

  Doamne Isuse, dacă privesc lumea o văd dezbinată. 
Există săraci si bogați care nu se ajută, nu construiesc dreptatea si 

pacea. Lipsește dreptatea pentru a putea trăi în fraternitate.
Există diferență între culturi si limbi, între națiuni si mentalitate, 

diferențe care ne despart si ne fac să trăim ca străini unii față de alții, 
chiar dacă suntem vecini si locuim în aceeași Țară.

Există, mai ales, diferență de religie care ne pune unii împotrivă 
celorlalți, ne luptăm, ne încăpăținăm să distrugem sau să disprețuim 
credința oamenilor care nu gândesc ca noi.

Totuși, tu ne-ai creat pentru unitate, țelul tău este să construim 
„unitatea întregii omeniri, să trăim într-o Biserică care să fie semn si 
instrument de comuniune cu Dumnezeu si de unitate între oameni” 
(LG 1 ).
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