
                                          
Astăzi celebrăm sărbătoarea lui Cristos Regele Universului, sărbătoare care 

marchează sfârșitul unui an liturgic, a anul C. În textul evangheliei după Ioan, 
în momentul în care Pontiu Pilat îl întreabă pe Isus dacă ele este cu adevărat 
rege, Isus îi răspunde, Da! (6,14-15; 18, 33-37). Însă el nu era acel tip de rege 
de care credea Pilat. El nu era un rege politic ori militar a căror slujitori vor 
lupta pentru el ori al cărui teren, domeniu e limitat la o singură națiune.

Cuvântul regat provine dintr-un cuvânt aramaic numit malkuth care tradus 
înseamnă regat, împărăție. Aramaica după cum știm deja cu toți era limba pe 
care o vorbea Isus. Malkuth are însă și o nuanță destul de importantă. Acesta 
implică nu doar un loc, sau teren anume ci domnia activă a lui Dumnezeu sau 
stăpânirea ce pătrunde inima unei persoane, din care provin toate motivele, 
valorile și atitudinile. De aici și aceea învățătură a lui Cristos, Împărăția lui 
Dumnezeu este înăuntrul vostru.

Această sărbătoare a fost instituită datorită unei mari erezii destul de 
moderne, a laicismului și a secularismului, denunțate de către papa Pius al 
IX-lea în scrisoarea sa enciclică din 11 decembrie 1925. Această erezie refuză 
să recunoască drepturile lui Dumnezeu, generând gelozia dintre persoane, 
clase sociale și națiunii, provocând astfel dezbinare din cauza mândriei și a 
egoismului în locul domniei iubirii lui Dumnezeu și a aproapelui. Prin urmare, 
sfântul Părinte a instituit această sărbătoare pentru a face cunoscut lumii întregi 
că Cristos este Rege, nu doar al unor persoane ci asupra familiilor și asupra 
tuturor națiunilor.

Isus Cristos este un rege adevărat datorită a cine este el. El nu este doar 
Regele Iudeilor (Lc 23,28) ci este și Regele Regilor fiindcă el are în el tot ceea 
ce e mai bun din creație. Aurul este numit regele metalelor datorită faptului 
că se crede că acesta este cel mai prețios metal dintre toate. Leul este numit 
regele pădurilor, fiindcă se crede că e cel mai nobil dintre toate animalele. Tot 
la fel și cu Isus, este regele omenirii, din moment ce este cel mai bun și cel 
mai nobil din toată omenirea care a trăit vreo dată, El este icoana Dumnezeului 
nevăzut, primul născut din toată creaţia, pentru că prin el au fost create toate 
în ceruri şi pe pământ: cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie stăpâniri, fie 
principate, fie puteri: toate au fost create prin el şi pentru el, după cum putem 
citit în scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni.

Isus este rege însă este un rege diferit datorită a ceea ce a făcut el. El ne-a 
răscumpărat și ne-a iertat de păcatele noastre (Col 1,14). Isus ca rege nu a 
venit pentru a domina ci pentru a iubi, nu pentru a conduce ci pentru a sluji, 
nu pentru a porunci ci pentru ai căuta pe cei pierduți precum tâlharul căit de pe 
cruce din textul evangheliei de astăzi (v. 43).

Isus este regele inimilor fiindcă Regatul și domnia sa sunt bazate pe iubire, 
și nu pe constrângerea inimii. Isus nu își impune domnia asupra cuiva ci este 
plin de respect față de libertatea tuturor. El dorește să domnească doar asupra 
celor care îl iubesc pe el.

Această sărbătoare specială ne reamintește și de faptul că înainte de a fi 
Regele Universului, Cristos este Capul Trupului, care este Biserica. Domnia 
sa divină se întinde de la alfa, adică la începutul timpului până la omega adică 
până la sfârșitul timpului. Nu există un alt rege mai adevărat fiindcă Dumnezeu 
este unul....                                                                    Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Cristos, Regele Universului
    22 noiembrie 2022     __________________________________________________

__________________________________________________________________________Ss. Grigore Decapolitul; Edmund, rege



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
L-au uns pe David rege peste 

Israel.
Citire din cartea a doua a lui 

Samuel                                                     5,1-3
În zilele acelea, toate triburile 

lui Israel au venit la David în 
Hebron şi au zis: „Iată, noi suntem 
os din oasele tale şi carne din 
carnea ta! 2 Chiar şi înainte, când 
Saul era rege peste noi, tu erai cel 
care-l conduceai afară şi îl aduceai 
înăuntru pe Israel. Şi Domnul ţi-a 
zis: «Tu îl vei paşte pe poporul meu, 
Israel, şi vei deveni conducător 
peste Israel»”. 3 Toţi bătrânii lui 
Israel au venit la rege, la Hebron, 
şi regele David a încheiat o alianţă 
cu ei la Hebron înaintea Domnului. 
Iar ei l-au uns pe David rege peste 
Israel.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 121(122),1-2.4-5 (R.: cf. 1) 
R.: Vom merge cu bucurie 

       în casa Domnului.

1 M-am bucurat când mi s-a spus: 
„Să mergem în casa Domnului!” 
2 Iată, picioarele noastre au ajuns 
la porţile tale, Ierusalime! R.

4 Acolo urcă triburile, triburile   
 Domnului, 
după mărturia lui Israel, ca să   
 laude numele Domnului. 
5 Căci acolo sunt scaunele de   
 judecată, 
tronurile casei lui David. R.

Lectura a II-a
Dumnezeu ne-a strămutat în 
împărăţia Fiului iubirii sale.

Citire din Scrisoarea sfântului 
apostol Paul către Coloseni               

 1,12-20
Fraţilor, aduceţi mulţumire 

Tatălui care v-a învrednicit să 
aveţi parte la moştenirea sfinţilor 
în lumină. 13 El ne-a eliberat de 
sub puterea întunericului şi ne-a 
strămutat în împărăţia Fiului iubirii 
sale. 14 În el avem răscumpărarea, 
iertarea păcatelor. 15 El este icoana 
Dumnezeului nevăzut, primul 
născut din toată creaţia, 16 pentru că 
prin el au fost create toate în ceruri 
şi pe pământ: cele văzute şi cele 
nevăzute, fie tronuri, fie stăpâniri, 
fie principate, fie puteri: toate au fost 
create prin el şi pentru el. 17 El este 
mai înainte de toate şi toate subzistă 
în el. 18 Şi el este capul trupului, al 
Bisericii; el este începutul, primul 
născut dintre cei morţi, ca să fie el 
cel dintâi în toate, 19 pentru că în el 
i-a plăcut lui Dumnezeu să facă să 
locuiască toată plinătatea 20 şi prin 



el să reconcilieze toate pentru sine, 
făcând pace prin sângele crucii sale, 
prin el, fie între cele de pe pământ, 
fie între cele din ceruri.

           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                                                         
Isuse, aminteşte-ţi de mine când 

vei intra în împărăţia ta!
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan            23,35-43
În acel timp, conducătorii îşi 

băteau joc de Isus, spunând: „Pe 
alţii i-a salvat, să se salveze pe 
sine, dacă el este Cristos al lui 
Dumnezeu, alesul!” 36 Şi soldaţii îl 
luau în râs când se apropiau de el 
şi-i aduceau oţet, 37 spunând: „Dacă 
tu eşti regele iudeilor, salvează-te 
pe tine însuţi!” 38 Deasupra lui era 
şi o inscripţie: „Acesta este regele 
iudeilor”. 39 Unul dintre răufăcătorii 
răstigniţi îl insulta spunând: „Oare 
nu eşti tu Cristos? Salvează-te pe 
tine şi pe noi!” 40 Dar celălalt, luând 
cuvântul şi mustrându-l, i-a spus: 
„Nu te temi de Dumnezeu, tu, care 
suferi aceeaşi condamnare? 41 Noi 
pe drept am primit ceea ce meritam 
pentru ce am făcut; dar el n-a făcut 
niciun rău”. 42 Şi spunea: „Isuse, 
aminteşte-ţi de mine când vei veni 
în împărăţia ta!” 43 Iar el i-a spus: 
„Adevăr îţi spun: astăzi vei fi cu 
mine în paradis!”

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Cu umilință să venim în fața 

lui Cristos Domnul nostru dar 
mai ales Regele nostru răstignit, 
recunoscând cât de păcătoși 
suntem și cerându-i milostivirea 
și iertarea sa rugându-l totodată 
să ne asculte rugăciunile. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru papa Francisc 
și pentru episcopul Iosif, ca ei să 
îi slujească pe cei aflați în nevoie 
cu umilință și integritate. R.

- Ne rugăm ca noi să prețuim și 
să protejăm mereu creația lui 
Dumnezeu, lumea naturii și 
frumusețea ei. R.

- Ne rugăm pentru cuplurile 
căsătorite, ca iubirea lui 
Dumnezeu pentru ei să întărească 
iubirea unuia față de celălalt. R.

- Ne rugăm pentru toți cei respinși 
din societatea noastră, ca fiecare 
dintre noi să fie alături în 
momentele lor dificile dându-le 
respectul și demnitatea cuvenită. 
R.

- Ne rugăm pentru ca tineri să fie 
inspirați de duhul generozității 
și al jertfei de sine. Ca ei să își 
folosească timpul și talentele 
spre binele celorlalți și ca unii 
dintre ei să își dedice viețile 
slujirii lui Dumnezeu în preoție 



și viața consacrată. R.

- Ne rugăm și pentru toți 
credincioși noștri răposați, ca ei 
să vadă în ceruri strălucirea feței 
lui Dumnezeu. R.

Milostive Dumnezeule, tu 
l-ai rugat pe propriul tău Fiul 
preaiubit să sufere și să moară pe 
cruce pentru noi iar prin moartea 
lui ne-a făcut părtași ai împărăției 
sale cerești. Dă-ne te rugăm harul 
de avea curajul necesar de a 
urma exemplul său în viață. 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
       

            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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