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PREZENTARE

Cuvânt cãtre cei care organizeazã 
Rugãciunea pentru unitatea creºtinilor

Cãutarea unitãþii pe parcursul întregului an

În emisfera de nord, Sãptãmâna de Rugãciune pentru Unitatea Creºti-
nilor se celebreazã în mod tradiþional între 18-25 ianuarie. Aceste date
au fost propuse în anul 1908 de Paul Watson pentru a acoperi perioada
dintre sãrbãtoarea sfântului Petru ºi cea a sfântului Paul, care au o sem-
nificaþie simbolicã. În emisfera de sud, unde luna ianuarie este timpul
vacanþelor de varã, Bisericile adoptã frecvent altã datã pentru a celebra
Sãptãmâna de Rugãciune, de exemplu în jurul Rusaliilor (sugeratã de
miºcarea „Credinþã ºi Constituþie” în anul 1926), care reprezintã de
asemenea altã sãrbãtoare simbolicã pentru unitatea Bisericii.

Þinând cont de aceastã exigenþã de flexibilitate, invitãm sã se foloseascã
aceste materiale pe parcursul întregului an pentru a exprima gradul de
comuniune pe care Bisericile l-au atins deja ºi pentru a ne ruga împreunã
ca sã ajungem la unitatea deplinã doritã de Cristos.

Adaptarea textelor

Aceste materiale sunt oferite cu intenþia cã, ori de câte ori va fi posibil,
se va încerca adaptarea lor la realitãþile diferitelor locuri ºi þãri. Când se
va face aceasta, va trebui sã se þinã cont de practicile liturgice ºi devo-
þionale locale, precum ºi de contextul socio-cultural. Aceastã adaptare ar
trebui sã se facã printr-o colaborare ecumenicã. În unele locuri, aceste
structuri ecumenice pentru a adapta materialele existã deja; în altele aºtep-
tãm ca necesitatea de a fi adaptate sã constituie un stimulent pentru crearea
acestor structuri.
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Cum trebuie folosite textele din Sãptãmâna de Rugãciune
pentru Unitatea Creºtinilor

Pentru Bisericile ºi comunitãþile creºtine care celebreazã împreunã Sãp-
tãmâna de Rugãciune într-un singur act este oferit un model de cele-
brare ecumenicã.

Bisericile ºi comunitãþile creºtine pot de asemenea sã introducã în pro-
priile celebrãri rugãciuni ºi texte din Sãptãmâna de Rugãciune. Rugã-
ciunile de la celebrarea ecumenicã ºi din cele opt zile ºi reflecþiile
despre textele biblice pot, de asemenea, sã fie folosite dupã cum se
considerã potrivit în situaþia lor.

Bisericile ºi comunitãþile creºtine care celebreazã Sãptãmâna de Rugã-
ciune pentru Unitatea Creºtinilor în fiecare zi din sãptãmânã pot sã
gãseascã sugestii în textele propuse pentru cele opt zile.

Pentru persoanele care doresc sã realizeze studii biblice despre tema
Sãptãmânii de Rugãciune pot folosi ca sprijin textele ºi reflecþiile bi-
blice propuse pentru cele opt zile. Reflecþiile care se þin în fiecare zi se
pot termina cu un moment final de rugãciune de mijlocire.

Pentru persoanele care doresc sã se roage în particular, textele din
aceastã broºurã pot sã susþinã rugãciunile lor ºi sã le aminteascã, de
asemenea, cã ele sunt în comuniune cu alþii, care în toatã lumea se
roagã pentru o mai mare unitate vizibilã a Bisericii lui Cristos.
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PREGÃTIREA TEXTELOR

Munca iniþialã despre tema materialului pentru Sãptãmâna de Rugãciune
din acest an a fost fãcutã de un grup de reprezentanþi din diferite pãrþi ale
Canadei, reunit la invitaþia Centrului Canadian pentru Ecumenism ºi a
Centrului pentru Ecumenism „La Prairie”. 

Dorim sã mulþumim în special:
– Doamnei Bernice Baranowski (catolicã romanã), de la Centrul Canadian

pentru Ecumenism, Montreal;
– Dr. Sandra Beardsall (Biserica Unitã din Canada), profesoarã de istoria

Bisericii ºi ecumenism la Saint Andrew’s College, Saskatoon;
– Rev. Michel Belzile (baptist), Greenborough Community Church, Toronto;
– Mons. Donald Bolen, episcop, Dieceza catolicã de Saskatton;
– Rev. Amanda Currie, ministru ºi secretar al presbiteriului din Northern

Saskatchewan, Biserica Presbiterianã din Canada, Saskatoon;
– Nicholas Jesson, responsabil ecumenic, Dieceza catolicã de Saskatoon;
– Norman Lévesque (catolic roman), director executiv (interimar), Centrul

Canadian pentru Ecumenism ºi director al programului Biserica Verde
(Green Church);

– Rev. diacon Anthony Mansour (Biserica Ortodoxã din America), director
executiv (2006-2012), Centrul Canadian pentru Ecumenism, Montreal;

– Rev. dr. David MacLachlan (Biserica Unitã din Canada), profesor de studii
neotestamentare, Atlantic School of Theology, Halifax;

– Rev. John Wilson (Biserica Unitã din Canada), Summerside, Prince
Edward Island.

ªi sã mulþumim corectorilor ºi pentru propunerile lor atente:
– Rev. dr. Karen Hamilton (Biserica Unitã din Canada), secretar general,

Consiliul Canadian al Bisericilor;
– Rev. dr. Gilles Routhier (catolic roman), decan, Facultatea de Teologie

ºi de ªtiinþe Religioase, Université Laval, Québec.
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De asemenea, mulþumim episcopului Donald Bolen de Saskatoon, pentru
cã a iniþiat grupul pregãtitor, ºi tuturor celor care au ajutat la munca de
la Comitetul Internaþional.

Textele pregãtite care se propun aici au fost finalizate în timpul reuniunii
Comitetului Internaþional numit de Comisia „Credinþã ºi Constituþie” a
Consiliului Mondial al Bisericilor ºi a Consiliul Pontifical pentru Promo-
varea Unitãþii Creºtinilor. Comitetul s-a reunit cu reprezentanþii canadieni
în septembrie 2012 în Villa Saint Martin, o casã de reculegere iezuitã,
situatã în Pierrefonds, în nord-estul insulei Montreal. Suntem recunoscãtori
în special Centrului Canadian pentru Ecumenism ºi Centrului pentru Ecu-
menism de la Prairie pentru cã au gãzduit cu generozitate reuniunea ºi
pentru cã au organizat o vizitã la Oratoriul „Sfântul Iosif” din Montreal.
De asemenea, vrem sã exprimãm recunoºtinþa noastrã profesorilor de la
McGill University, din Montreal, pentru cã au organizat un simpozion
ecumenic în timpul ºederii noastre în Canada.
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TEXTUL BIBLIC1

Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul cãtre Corinteni 1,1-17
1 Paul, chemat sã fie apostol al lui Cristos Isus prin voinþa lui Dumnezeu,
ºi fratele Sostene, 2 cãtre Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, celor
care au fost sfinþiþi în Cristos Isus, chemaþi sã fie sfinþi împreunã cu toþi
cei care invocã în orice loc numele Domnului nostru Isus Cristos, Domnul
lor ºi al nostru: 3 har vouã ºi pace de la Dumnezeu, Tatãl nostru, ºi de la
Domnul Isus Cristos. 4 Îi mulþumesc Dumnezeului meu întotdeauna cu
privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Cristos Isus,
5 pentru cã în el aþi fost îmbogãþiþi în toate, în tot cuvântul ºi în toatã
cunoaºterea. 6 Astfel, mãrturia lui Cristos a fost întãritã în voi, 7 aºa încât
sã nu duceþi lipsã de nici un har în timp ce aºteptaþi revelarea Domnului
nostru Isus Cristos, 8 care vã va întãri pânã la sfârºit ca sã fiþi fãrã vinã
în ziua Domnului nostru Isus Cristos. 9 Credincios este Dumnezeu de care
aþi fost chemaþi la comuniunea cu Fiul sãu, Isus Cristos, Domnul nostru.
10 Vã îndemn, fraþilor, pentru numele Domnului nostru Isus Cristos, sã
fiþi toþi în armonie ºi sã nu fie între voi dezbinãri, ca sã fiþi desãvârºiþi în
acelaºi cuget ºi în aceeaºi simþire. 11 De fapt, despre voi, fraþii mei, mi s-a
adus la cunoºtinþã, de cãtre cei din casa Cloei, cã între voi sunt certuri. 12 Spun
aceasta pentru cã fiecare dintre voi zice: „Eu sunt al lui Paul”, „Eu sunt
al lui Apolo”, „Eu sunt al lui Chefa”, „Eu sunt al lui Cristos”. 13 Oare a fost
Cristos împãrþit? Oare Paul a fost rãstignit pentru voi, sau în numele lui
Paul aþi fost botezaþi? 14 Îi mulþumesc lui Dumnezeu cã n-am botezat pe
nici unul dintre voi, afarã de Crispus ºi Gaius, 15 pentru ca nimeni sã nu
spunã cã aþi fost botezaþi în numele meu. 16 I-am botezat ºi pe cei din casa
lui Stefanas. În afarã de aceºtia nu ºtiu sã mai fi botezat pe altcineva. 17 Cãci
Cristos nu m-a trimis ca sã botez, ci ca sã vestesc evanghelia, nu cu înþelep-
ciunea cuvântului, ca nu cumva sã fie zãdãrnicitã crucea lui Cristos.
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INTRODUCERE LA TEMA PENTRU ANUL 2014

Oare a fost Cristos împãrþit? (1Cor 1,13)

1. Noi, canadienii, trãim într-o þarã marcatã de diversitatea de limbã, cul-
turã ºi inclusiv de climã, de asemenea, întrupãm diversitatea în exprimãrile
noastre de credinþã creºtinã. A trãi cu aceastã diversitate ºi în acelaºi timp
a rãmâne fideli faþã de dorinþa lui Cristos de unitate a discipolilor sãi ne
face sã reflectãm asupra întrebãrii provocatoare a lui Paul din Scrisoarea
întâi cãtre Corinteni: „Oare a fost Cristos împãrþit?”. Cu credinþã rãspun-
dem: „Nu!”. ªi totuºi comunitãþile noastre ecleziale continuã sã aibã divi-
ziuni scandaloase. Scrisoarea întâi cãtre Corinteni semnaleazã ºi un mod
în care putem valoriza ºi primi darurile altora, inclusiv acum, în mijlocul
diviziunilor noastre, ºi care ne însufleþeºte sã lucrãm pentru unitate.

2. Canada este cunoscutã datoritã naturii sale spectaculoase: munþii sãi,
pãdurile, lacurile ºi râurile, extinderile sale de grâu ºi cele trei coaste ocea-
nice. Þara noastrã se întinde de la Atlantic la Pacific ºi de la graniþa cu
Statele Unite pânã la Polul Nord. Aceasta este o þarã fertilã pentru agricul-
turã ºi bogatã în resurse naturale. Canada este, de asemenea, un teritoriu
cu popoare diferite: Primele Naþiuni, eschimoºii ºi metiºii2, ºi multe per-
soane care, venite din toatã lumea, s-au stabilit aici. Avem douã limbi
oficiale: franceza ºi engleza. Însã mulþi canadieni celebreazã moºtenirea
culturalã ºi lingvisticã pe care au primit-o din patria strãmoºilor lor. Divi-
ziunile noastre sociale ºi politice uneori îºi au originea în diferenþele lin-
gvistice, culturale ºi regionale. Cu toate acestea, ne strãduim sã învãþãm sã
valorizãm modul cum aceste identitãþi naþionale contribuie la o salutarã
diversitate în Canada. În acest substrat multicultural, mulþi creºtini au
adus modurile lor particulare de a practica credinþa lor. Scrisoarea lui Paul
ni se adreseazã nouã, în diversitatea noastrã, ºi ne invitã sã recunoaºtem
cã noi, ca Bisericã realã în locul nostru particular, nu putem sã stãm izolaþi
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ºi nici sã acþionãm unii împotriva altora, ci trebuie sã recunoaºtem cã toþi
cei care invocãm numele Domnului suntem în legãturã unii cu alþii.

3. În textul din Scripturã ales pentru reflecþia din acest an, Paul începe
scrisoarea sa adresatã corintenilor cu o formulã de început ºocantã. Ca ºi
cum ar fi vorba de deschiderea unei opere sau a primei miºcãri dintr-o
simfonie, textul atinge teme care ne pregãtesc pentru ceea ce urmeazã în
epistolã. Existã trei miºcãri în acest text. Cele trei stabilesc o bazã solidã
care, în acelaºi timp, interpeleazã reflecþia noastrã de creºtini care trãim
ºi lucrãm împreunã în Biserici ºi în societatea de astãzi.

4. În prima miºcare (1,1-3), Paul ºi însoþitorul sãu creºtin Sostene – ca o
micã însã autenticã comunitate de doi – se adreseazã altei comunitãþi,
mai numeroase ºi mai active, creºtinii din Corint. Se referã la corinteni
ca la „Biserica lui Dumnezeu”, nu numai ca o porþiune localã a Bisericii,
ci ºi ca o exprimare deplinã a Bisericii în acea parte a lumii. Paul le
aminteºte cã sunt un popor de „aleºi”, „sfinþiþi”, nu izolaþi pe contul lor,
ci „împreunã cu toþi cei care invocã în orice loc numele Domnului nostru
Isus Cristos, Domnul lor ºi al nostru”. Aceastã ultimã expresie s-ar putea
traduce ºi prin „atât în locul lor cât ºi în al nostru”. Pentru aceasta, sunt în
mod autentic Biserica lui Dumnezeu, însã foarte conectaþi cu toate celelalte
persoane care îl invocã pe Domnul, atât în confesiunea lor cât ºi în locul
lor. Dupã aceea, Paul, ca în toate scrisorile sale, extinde salutul sãu
obiºnuit ºi puternic al harului ºi pãcii lui Dumnezeu. În limbajul lui Paul,
„har” indicã bunãtatea lui Dumnezeu ºi darurile pe care ni le acordã în
Cristos ºi trebuie sã trezeascã recunoºtinþa noastrã faþã de Dumnezeu ºi
generozitatea noastrã faþã de ceilalþi. „Pacea” sa pentru noi în toatã plinã-
tatea ºi reciprocitatea sa este comuniune (koinonia) în Dumnezeu.

5. Unde vezi harul ºi pacea lui Dumnezeu în Biserica ta localã, în comuni-
tatea ta mai mare ºi în þara ta? Cum ai putea sã mergi dincolo de o grijã
faþã de comunitatea ta imediatã, pentru a avea grijã de comunitatea tuturor
creºtinilor ºi din lume?

6. Când Paul este pe punctul de a începe sã îndemne comunitatea din
Corint, începe a doua miºcare în textul nostru (1,4-9), aducând mulþumire
lui Dumnezeu „pentru harul care v-a fost dat în Cristos Isus”. Nu este vorba
numai de o formalitate, ci de o adevãratã bucurie în darurile pe care Dum-
nezeu le-a acordat acestei comunitãþi. De fapt, trece la reafirmarea lor:
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„Astfel, mãrturia lui Isus Cristos a fost întãritã în voi, aºa încât sã nu duceþi
lipsã de nici un har”. Îi asigurã cã vor fi întãriþi pânã la sfârºit ºi cã „Dum-
nezeu este credincios”. Dumnezeu ne cheamã la comuniunea (koinonia)
Fiului sãu cu toate implicaþiile sociale ºi spirituale pentru Bisericile noastre
ºi pentru oamenii noºtri.

7. Drept creºtini canadieni, suntem conºtienþi cã nu întotdeauna am fost
dispuºi sã ne bucurãm de darurile prezente în alte comunitãþi creºtine.
Citind textul lui Paul cu un spirit ecumenic, devenim mai conºtienþi cã sun-
tem invitaþi sã ne bucurãm cu sinceritate pentru modul în care Dumnezeu
i-a binecuvântat pe alþi creºtini ºi alte popoare. Primii care au adus cre-
dinþa creºtinã în Canada adesea s-au arãtat dispreþuitori faþã de darurile
ºi cunoºtinþele popoarelor indigene ºi n-au ºtiut sã vadã binecuvântãrile
pe care Dumnezeu le acorda prin intermediul lor.

Trebuie sã mulþumim mult pentru diversitatea oamenilor ºi a exprimãrilor
credinþei în þara noastrã. Dincolo de faptul cã istoria noastrã are multe
exemple care denotã lipsã de respect ºi de sprijin reciproc, ºtim cã þara
noastrã s-a construit graþie cooperãrii ºi cãutând drumuri de pace în casã
ºi în lume. Uneori considerãm sigurã bucuria noastrã pentru cadourile lui
Dumnezeu din naturã ºi ne costã sã gãsim echilibrul între prosperitate ºi
responsabilitate faþã de aceste binecuvântãri materiale. De asemenea, ne
costã sã punem în practicã valorile pe care spunem cã le avem ca locuitori
ai Canadei. Drept creºtini ºi ca Biserici, ne simþim chemaþi sã mulþumim
în mod receptiv pentru darurile celuilalt ºi sã pãstrãm cu mulþumire þara
noastrã ºi toatã lumea.

8. Pentru ce aduci mulþumire în Biserica ta, în comunitatea ta ºi în þara
ta? Cum ai experimentat darurile spirituale ºi/sau materiale ale lui Dum-
nezeu acordate altor creºtini sau altora din comunitatea ta?

9. În a treia miºcare (1,10-17), Paul adreseazã cuvinte dure corintenilor din
cauza formei în care au distorsionat evanghelia creºtinã ºi au rupt unitatea
comunitãþii. „Eu sunt al lui Paul, eu sunt al lui Apolo, eu sunt al lui Chefa”.
Paul nu-i laudã nici pe cei care îl considerau pe Cristos ca liderul lor, pentru
cã foloseau numele lui Cristos pentru a se despãrþi de ceilalþi în comu-
nitatea creºtinã. Nu putem sã invocãm numele lui Cristos pentru a ridica
ziduri în jurul nostru, pentru cã numele sãu creeazã comuniune ºi unitate,
nu diviziuni. „Oare a fost Cristos împãrþit?”. Paul nu obiecteazã ca sã se
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formeze comunitãþi în jurul unui lider puternic, însã fiecare comunitate
trebuie sã-ºi aibã identitatea fundamentalã în Cristos: „Oare Paul a fost
rãstignit pentru voi, sau în numele lui Paul aþi fost botezaþi?”. Cei din Chloe
au vãzut cã se întâmpla aceastã situaþie printre ei ºi au scos asta la luminã.

10. În aceastã stare de diviziune vine chemarea lui Paul de a se uni, de a
„recupera armonia, fiind în acelaºi cuget ºi în aceeaºi simþire”. Îi îndeamnã
pe cititorii sãi ºi pe locuitorii din Corint sã „nu fie între ei dezordini”. Oare
crede Paul cã toþi trebuiau sã se roage ºi sã facã lucrurile în acelaºi mod?
Credem cã nu. Aceste versete nu sunt o chemare la pãrãsirea conducerii
lui Paul, a lui Apolo sau a lui Petru. Înrãdãcinaþi în Cristos, suntem chemaþi
sã aducem mulþumiri pentru darurile lui Dumnezeu pe care alþii din afara
grupului nostru le aduc la misiunea comunã a Bisericii. A cinsti darurile
celorlalþi ne apropie în credinþã ºi în misiune ºi ne conduce la aceastã uni-
tate pentru care s-a rugat Cristos, cu respect faþã de o autenticã diversitate
de adoraþie ºi de viaþã.

11. Paul evidenþiazã douã elemente centrale ale uceniciei creºtine prin
care suntem intrinsec legaþi de Cristos: Botezul ºi crucea lui Cristos. Nu
ne-au botezat în Paul ºi el nu a fost rãstignit pentru noi; unitatea noastrã
este în Cristos ºi viaþa noastrã ºi mântuirea noastrã vin de la el. În afarã
de asta, cu toþii participãm la un grup sau la altul ºi Bisericile noastre locale
alimenteazã în noi credinþa ºi ne ajutã sã umblãm ca discipoli ai lui Isus.
Concluzia acestui fapt, atât pentru Paul cât ºi pentru noi, nu este numai
sentimentul nostru de apartenenþã la o Bisericã particularã, ci propunerea
de a proclama vestea cea bunã, evanghelia, la care am rãspuns cu credinþã
ºi bucurie. Acum trebuie sã împãrtãºim acest mesaj cu lumea. Concluzia
lui Paul ne provoacã sã ne întrebãm dacã avem o veste bunã în Cristos pe
care sã ne-o transmitem unii altora sau dacã purtãm diviziune inclusiv în
numele lui Cristos ºi, în cuvintele lui Paul, zãdãrnicind crucea de puterea sa.

12. Drept creºtini canadieni, avem o lungã istorie de cooperare ºi de sprijin
reciproc. În istoria noastrã sunt exemple de eforturi comune, de slujiri
împãrtãºite ºi inclusiv de unire a diferitelor Biserici. Acolo unde n-a fost
posibilã unitatea organicã a Bisericilor, am încheiat frecvent acorduri ºi
slujiri împãrtãºite care dau mãrturie despre unitatea noastrã crescândã în
Cristos. Bisericile noastre au acþionat împreunã în problemele referitoare
la sãrãcie ºi la dreptatea socialã ºi multe dintre Bisericile noastre încep
sã asume împreunã responsabilitatea acþiunilor noastre mai puþin creºtine
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faþã de popoarele indigene din þara noastrã. ªi, cu toate acestea, în afarã de
aceste progrese promiþãtoare spre unitatea pe care Cristos o cere pentru
noi, menþinem diviziunile ºi neunirea care distorsioneazã proclamarea
evangheliei.

13. De asemenea, am auzit despre „cei din Chloe”. Sub conducerea lui
Chloe, acest grup identificã ºi dã nume conflictelor ºi diviziunilor în Biserica
din Corint. Continuãm sã avem nevoie de astfel de martori, atât de bãrbaþi
cât ºi de femei, din toate Bisericile noastre, ºi de slujirea lor de recon-
ciliere ºi de unitate. A da glas acestor martori ne va ajuta sã facem sã
devinã realitate viziunea lui Paul despre o comunitate „în acelaºi cuget ºi
în aceeaºi simþire”.

14. Cum poþi tu ºi Biserica ta sã discerneþi în acelaºi cuget ºi în aceeaºi
simþire cu alte Biserici? Cum poate aprecierea ta ºi experienþa diferitelor
aproximãri ºi forme de adoraþie care existã în Biserica din comunitatea
ta sau din þara ta sã dea rod în eforturile spre unitatea vizibilã a tuturor
creºtinilor? Ce misiune comunã vei împãrtãºi cu alþi creºtini pentru a
contribui sã se facã din lume un loc mai bun pentru alþii?

15. Pentru a conclude, atunci când luãm în considerare multele binecu-
vântãri ºi daruri pe care Dumnezeu le-a acordat þãrii noastre ºi oamenilor
noºtri, începem sã recunoaºtem cã trebuie sã ne tratãm cu demnitate ºi
respect unii pe alþii, de asemenea, ºi pãmântul din care trãim. Aceastã
recunoaºtere ne-a chemat la mãrturisire ºi la cãinþã ºi sã cãutãm cãi noi
ºi sustenabile de a locui pãmântul. A trezit conºtiinþele noastre sã reflec-
teze despre modul în care Dumnezeu ne-a binecuvântat pe toþi ºi cã nici
un grup nu poate sã decidã modul de a folosi resursele þãrii fãrã a asculta
ºi fãrã a integra glasurile compatrioþilor noºtri canadieni.
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CELEBRAREA ECUMENICÃ

Introducere la celebrare

Reunindu-ne pentru a celebra Sãptãmâna de Rugãciune pentru Unitatea
Creºtinilor rãspundem la chemarea lui Dumnezeu ºi dorim sã fim reîn-
noiþi ºi sã întãrim relaþiile noastre reciproce în Cristos prin intermediul
cântului, al cuvântului ºi al gesturilor. Aceastã celebrare poate folosi ºi
pentru a explora sau a amintit octava de reflecþie care se bazeazã textual
pe 1Cor 1,1-17. Luãm la cunoºtinþã întrebarea provocatoare a lui Paul,
„Oare a fost Cristos împãrþit?”, ca ºi cum ar fi o chemare la rugãciune ºi
la autoexaminare ca persoane ºi comunitãþi creºtine. Textul biblic ºi pro-
punerea de celebrare constituie o oportunitate pentru a lua în considerare
din nou aceastã provocare în fiecare dintre contextele noastre.

Acestea sunt câteva dintre elementele speciale ale celebrãrii din acest an
care pot sã aibã nevoie de o pregãtire prealabilã:

Reunirea comunitãþii include o invitaþie la rugãciune în timp ce ne întoar-
cem spre diferite direcþii, urmând tradiþia câtorva dintre popoarele indigene
din Canada. Va trebui sã se ºtie în prealabil direcþia punctelor cardinale
pentru a orienta comunitatea care celebreazã, în aºa fel încât sã se poatã
miºca în sensul acelor de ceasornic, în timp ce se desfãºoarã rugãciunea.
Va trebui sã se întoarcã la partea din faþã a spaþiului celebrãrii pentru direc-
þiile „sus” ºi „jos”, aºa cum se va indica. Poate va fi necesar sã se schimbe
ordinea rugãciunilor în acord cu situaþia geograficã a locului.

„Interschimbul ecumenic de daruri spirituale” este un mod de a rãs-
punde la preocuparea lui Paul pentru faptul cã credincioºii din Corint s-au
împãrþit în diferite facþiuni ºi la provocarea sa „Oare a fost Cristos îm-
pãrþit?”. Nu putem trãi în singurãtatea comunitãþilor noastre creºtine indivi-
duale ºi sã credem cã avem unitate. Trebuie sã vrem ºi sã fim capabili sã
primim darurile celorlalþi. Asta implicã a merge un pas mai încolo de a
da pur ºi simplu nume unui dar pe care trebuie sã-l dãm. Ne cere sã-i
luãm în considerare pe ceilalþi ºi sã vedem în ei carisme care îmbogãþesc
întregul trup al lui Cristos. Se explicã în continuare, în detaliu, acest „inter-
schimb”. Cere puþinã pregãtire prealabilã. 
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Propunem urmãtoarele:

1. Invitarea reprezentanþilor diferitelor Biserici locale sã reflecteze îm-
preunã asupra „darurilor” pe care le primesc de la ceilalþi. Finalitatea
este de a identifica împreunã un „dar” al fiecãrei comunitãþi pe care cei-
lalþi recunosc cã îl primesc de la ea.

2. De asemenea, este de dorit sã se obþinã o reprezentare simbolicã a
fiecãrui dar, care poate fi adus în timpul „interschimbului ecumenic de
daruri spirituale”.

3. În timp ce se aduc aceste daruri se anunþã cu aceste cuvinte sau cu
altele asemãnãtoare: De la Biserica …………… primim cu recunoºtinþã
darul ………………., reprezentat aici prin ………………..

Desigur, acest „interschimb ecumenic de daruri spirituale” se poate adapta
în funcþie de circumstanþele locale.

Se pot folosi în rugãciunile de mijlocire cele „opt obiective de dezvol-
tare a mileniului” ale Naþiunilor Unite. Ne strãduim sã fie imprimate
aceste rugãciuni pentru adunare, pentru ca sã se poatã vedea obiectivele
specifice conþinute în cereri.

Poate fi oportun sã se anunþe participanþilor cã cele opt rãspunsuri în anga-
jarea pentru unitate corespund celor opt teme din materialele pentru
octava de rugãciune pentru unitate care se include în aceastã propunere.

Cei care cântã „se roagã de douã ori”. Se propun câteva imnuri ºi cân-
tece liturgice potrivite din repertoriul compozitorilor canadieni implicaþi
specific pentru Sãptãmâna de Rugãciune 2014. Se pot gãsi pe site-ul
www.ecumenism.net/music. Este dorinþa noastrã ca sã se facã efortul de
a include toatã muzica posibilã în acest timp de celebrare ecumenicã!



Desfãºurarea celebrãrii

P.: Cel care prezideazã celebrarea
A.: Adunarea

I. Ne reunim în speranþã ºi unitate

Imnul procesional

Cei care prezideazã celebrarea ºi alþii pot sã intre în procesiune.

Reunirea comunitãþii

P.: Har vouã ºi pace de la Dumnezeu, Tatãl nostru, ºi de la Domnul Isus
Cristos (1Cor 1,3).

P.: Aceastã celebrare a fost pregãtitã în Canada. Cuvântul „canada”, în
limba unuia dintre primele popoare ale þãrii, iroquois (se pronunþã:
ear-uh-kwa), înseamnã „sat”. Ca membri ai casei lui Dumnezeu, creº-
tinii din întreaga lume realmente locuiesc într-un „sat”. Când creºtinii
celebreazã, se unesc cu acest mare sat global, aºa de plin de frumuseþe,
de luptã ºi de speranþã. Dragi prieteni, vã spunem bun-venit celor care
vã uniþi în rugãciune prin intermediul harului Domnului nostru Isus
Cristos, iubirea lui Dumnezeu ºi comuniunea Duhului Sfânt.

A.: Amin.

P.: Dumnezeul iubirii care pe toþi ne chemi din casele ºi birourile noastre,
din minele ºi fabricile noastre, din ogoarele ºi magazinele noastre, din
bãrcile noastre de pescuit ºi din turmele noastre, din ºcolile ºi spitalele
noastre, din închisorile ºi centrele noastre de detenþie, pentru ca sã
fim una în comuniune cu Domnul nostru Isus Cristos.

A.: Fã-ne una în Cristos!

P.: Popoarele indigene din Canada respectã un rit vechi de a se ruga privind
în diferite direcþii. Împreunã cu ei, sã ne unim în rugãciune, îndreptând
privirea noastrã spre fiecare dintre direcþiile care se indicã.

Privind spre est

P.: Din est, direcþia de unde rãsare soarele, primim pace, luminã, înþelep-
ciune ºi cunoaºtere.

A.: Mulþumim pentru aceste daruri, Dumnezeule!
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Privind spre sud

P.: Din sud vine cãldura, învãþãtura ºi începutul ºi sfârºitul vieþii.

A.: Mulþumim pentru aceste daruri, Dumnezeule!

Privind spre vest

P.: Din vest vine ploaia, apele purificatoare care dau susþinere fiinþelor vii.

A.: Mulþumim pentru aceste daruri, Dumnezeule!

Privind spre nord

P.: Din nord vine frigul ºi vântul puternic ºi zãpada albã, dându-ne forþã
ºi rezistenþã.

A.: Mulþumim pentru aceste daruri, Dumnezeule!

Întorcându-ne spre înainte ºi privind în sus

P.: Din ceruri primim întunericul ºi lumina ºi aerul respiraþiei tale.

A.: Mulþumim pentru aceste daruri, Dumnezeule!

Privind în jos

P.: Din pãmânt venim ºi în pãmânt ne vom întoarce.

A.: Mulþumim, Dumnezeule, pentru creaþia ta bunã, casa noastrã
pãmânteascã!

P.: Dumnezeule binecuvântat, fã sã putem merge pe cãi bune, trãind pe
acest pãmânt ca fraþi ºi surori, bucurându-ne de binecuvântãrile celor-
lalþi ºi însuºindu-ne durerea lor, uniþi cu tine, în numele lui Isus, ºi cu
Duhul dãtãtor de viaþã care reînnoieºte faþa pãmântului!

A.: Amin.

Imn de laudã

Rugãciune de cãinþã

P.: Miºcaþi de îndemnul lui Paul adresat corintenilor, mãrturisim pãcatele
noastre: 

P.: Dumnezeule milostiv, prin Isus Cristos ne-ai îmbogãþit din belºug cu
tot felul de daruri, atât în ceea ce priveºte cunoaºterea cât ºi vorbirea.
În mândria noastrã, ne atribuim nouã înºine aceste daruri fãrã a recunoaºte
adevãrata lor origine. Iartã-ne, Doamne!

A.: Doamne, miluieºte-ne! sau Kyrie eleison! (se poate cânta)
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P.: Dumnezeule milostiv, în Cristos nu ducem lipsã de nici un dar. Totuºi,
frecvent suntem prea timizi sau suntem prea centraþi în noi înºine ca sã
împãrtãºim minunãþiile acestui mesaj de viaþã cu alþii. Iartã-ne, Doamne!

A.: Doamne, miluieºte-ne!

P.: Dumnezeule milostiv, ne chemi la înþelegere în Fiul tãu Isus Cristos.
Pentru lipsa noastrã de entuziasm în a recupera armonia, cugetând ºi
simþind acelaºi lucru, pentru cã am permis prea uºor sã rãmânã divi-
ziuni ºi neînþelegeri între noi. Iartã-ne, Doamne!

A.: Doamne, miluieºte-ne!

P.: Dumnezeule milostiv, împlineºti cuvântul tãu chiar dacã vezi slãbi-
ciunea noastrã. Iartã pãcatele noastre de mediocritate ºi acceptarea
noastrã leneºã a diviziunilor dintre noi. Prin harul Duhului tãu Sfânt
aprinde din nou zelul nostru pentru a face paºi concreþi ca sã pãstrãm
alianþa noastrã de unitate cu tine, cu ceilalþi ºi cu toatã creaþia.

A.: Amin.

II. Sã ascultãm cuvântul lui Dumnezeu

LECTURA I
Am vãzut cãile lui ºi îl voi vindeca, îi voi cãlãuzi 
ºi îi voi copleºi cu mângâieri.

Citire din cartea profetului Isaia 57,15-19
15 Aºa vorbeºte Cel mare ºi Preaînalt, cel care locuieºte în veºnicie, al cãrui
nume este sfânt: „Eu locuiesc în înãlþime ºi sfinþenie ºi sunt cu cel cu
sufletul zdrobit ºi umilit ca sã înviorez duhul celor umiliþi ºi sã fac sã trã-
iascã inima celor zdrobiþi. 16 Cãci nu pentru totdeauna voi certa ºi nu mã
voi mânia la nesfârºit, pentru cã ar slãbi duhul înaintea mea ºi sufletele
pe care eu le-am creat. 17 Pentru pãcatul lãcomiei sale m-am mâniat ºi l-am
lovit, m-am ascuns ºi m-am mâniat, dar el a umblat rebel pe calea inimii
sale. 18 Am vãzut cãile lui ºi îl voi vindeca, îi voi cãlãuzi ºi îi voi copleºi
cu mângâieri pe el ºi pe ai sãi care plâng. 19 Eu creez rodul buzelor. Pace,
pace pentru cei de departe ºi pentru cei de aproape – spune Domnul – ºi-i
voi vindeca”.

Cuvântul Domnului
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PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31
R.: Înþelepciunea Domnului strãluceºte în sfinþii sãi.
3 Încrede-te în Domnul ºi fã binele;

locuieºte pãmântul ºi pãstreazã-þi credinþa;
4 cautã-þi bucuria în Domnul

ºi el îþi va da tot ce-þi doreºte inima. R.

5 Încredinþeazã-þi soarta în mâna Domnului,
încrede-te în el ºi el îºi va îndeplini lucrarea.

6 El va face sã strãluceascã dreptatea ta ca lumina,
nevinovãþia ta ca soarele la amiazã. R.

30 Buzele celui drept vorbesc cu înþelepciune
ºi limba lui rosteºte cele drepte.

31 Legea Domnului este în inima lui ºi paºii lui nu ºovãie. R.

LECTURA A II-A
Sã fiþi toþi uniþi, sã nu fie dezbinare între voi.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
cãtre Corinteni 1,1-17
1 Paul, chemat sã fie apostol al lui Cristos Isus prin voinþa lui Dumnezeu,
ºi fratele Sostene, 2 cãtre Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, celor
care au fost sfinþiþi în Cristos Isus, chemaþi sã fie sfinþi împreunã cu toþi
cei care invocã în orice loc numele Domnului nostru Isus Cristos, Domnul
lor ºi al nostru: 3 har vouã ºi pace de la Dumnezeu, Tatãl nostru, ºi de la
Domnul Isus Cristos. 4 Îi mulþumesc Dumnezeului meu întotdeauna cu
privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Cristos Isus,
5 pentru cã în el aþi fost îmbogãþiþi în toate, în tot cuvântul ºi în toatã cunoaº-
terea. 6 Astfel, mãrturia lui Cristos a fost întãritã în voi, 7 aºa încât sã nu
duceþi lipsã de nici un har în timp ce aºteptaþi revelarea Domnului nostru
Isus Cristos, 8 care vã va întãri pânã la sfârºit ca sã fiþi fãrã vinã în ziua Dom-
nului nostru Isus Cristos. 9 Credincios este Dumnezeu de care aþi fost che-
maþi la comuniunea cu Fiul sãu, Isus Cristos, Domnul nostru. 10 Vã îndemn,
fraþilor, pentru numele Domnului nostru Isus Cristos, sã fiþi toþi în armonie
ºi sã nu fie între voi dezbinãri, ca sã fiþi desãvârºiþi în acelaºi cuget ºi în ace-
eaºi simþire. 11 De fapt, despre voi, fraþii mei, mi s-a adus la cunoºtinþã,
de cãtre cei din casa Cloei, cã între voi sunt certuri. 12 Spun aceasta pentru
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cã fiecare dintre voi zice: „Eu sunt al lui Paul”, „Eu sunt al lui Apolo”, „Eu
sunt al lui Chefa”, „Eu sunt al lui Cristos”. 13 Oare a fost Cristos împãrþit?
Oare Paul a fost rãstignit pentru voi, sau în numele lui Paul aþi fost bote-
zaþi? 14 Îi mulþumesc lui Dumnezeu cã n-am botezat pe nici unul dintre
voi, afarã de Crispus ºi Gaius, 15 pentru ca nimeni sã nu spunã cã aþi fost
botezaþi în numele meu. 16 I-am botezat ºi pe cei din casa lui Stefanas. În
afarã de aceºtia nu ºtiu sã mai fi botezat pe altcineva. 17 Cãci Cristos nu m-a
trimis ca sã botez, ci ca sã vestesc evanghelia, nu cu înþelepciunea cuvân-
tului, ca nu cumva sã fie zãdãrnicitã crucea lui Cristos.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 14,6
(Aleluia) Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa, spune Domnul, 
nimeni nu vine la Tatãl, decât prin mine. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cel care nu este împotriva noastrã este cu noi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
dupã sfântul Marcu 9,33-41
În acel timp, Isus ºi ucenicii au sosit la Cafarnaum ºi, ajunºi acasã, Isus
i-a întrebat: „Despre ce aþi discutat pe drum?” 34 Ei tãceau, cãci pe drum dis-
cutaserã unii cu alþii, voind sã ºtie care dintre ei era cel mai mare. 35 Dupã
ce s-a aºezat, Isus i-a chemat pe cei doisprezece ºi le-a zis: „Dacã cineva
vrea sã fie cel dintâi, sã fie cel din urmã dintre toþi ºi slujitorul tuturor”.
36 Luând atunci un copil, l-a pus în mijlocul lor. Apoi strângându-l în braþe,
le-a spus: 37 „Cine primeºte în numele meu un copil ca acesta, pe mine
mã primeºte, iar cine mã primeºte pe mine, nu pe mine mã primeºte, ci pe
cel care m-a trimis”. 38 Ioan, unul dintre cei doisprezece, i-a spus lui Isus:
„Învãþãtorule, am vãzut pe cineva cã scotea diavoli în numele tãu; am
voit sã-l împiedicãm, cãci nu-i din rândul acelora care ne urmeazã”. 39 Isus
i-a rãspuns: „Nu-l împiedicaþi, cãci cel care face o minune în numele meu
nu poate, imediat dupã aceea, sã mã vorbeascã de rãu. 40 Cel care nu este
împotriva noastrã este cu noi. 41 Cine vã va da ºi numai un pahar cu apã,
pentru cã îi aparþineþi lui Cristos, vã spun adevãrul, nu va rãmâne nerãsplãtit”.

Cuvântul Domnului

Omilia
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III. Sã rãspundem cu credinþã în unitate

Mãrturisirea de credinþã

Se poate folosi Crezul niceno-constantinopolitan, Crezul apostolilor sau
altã mãrturisire de credinþã adecvatã.

Imn de credinþã ºi angajare

Interschimb ecumenic de daruri spirituale

Cei care au pregãtit celebrarea s-au reunit în prealabil pentru a reflecta
asupra diferitelor daruri ale Bisericilor în comunitate. Se pot alege daruri
locale sau daruri din tradiþia mai amplã. Reprezentanþi ai diferitelor Bise-
rici aduc obiecte care simbolizeazã aceste daruri pe care tradiþia lor le aduce
întregii comunitãþi creºtine. Darurile sunt aduse ºi puse pe o masã. Un lector
poate sã anunþe darurile cu aceste cuvinte sau altele asemãnãtoare:

L. De la Biserica …………. primim cu mulþumire darul…………...,
reprezentat aici prin ……………………

A.: Mulþumim pentru aceste daruri, Doamne!

Rugãciunea zilei

P.: Doamne Isuse Cristoase, tu ai zis apostolilor tãi: „Pace vã las vouã,
pacea mea o dau vouã”. Nu privi la pãcatele noastre, ci la credinþa Bise-
ricii tale ºi binevoieºte a-i dãrui pacea ºi unirea cetãþii cereºti, unde
împreunã cu Tatãl ºi cu Duhul Sfânt vieþuieºti ºi domneºti acum ºi în
vecii vecilor. Amin.

Rugãciuni de mijlocire

Împreunã, Bisericile din Canada ºi-au însuºit cele „opt obiective ale mile-
niului” de la Naþiunile Unite. Urmãtoarele rugãciuni înalþã aceste obiective.

P.: Ne rugãm pentru toate persoanele care îndurã zi de zi sãrãcia ºi foamea.
Situaþia lor precarã provoacã frecvent diviziuni; fie ca iubirea lui Cristos
sã restabileascã dreptatea ºi pacea. Dumnezeule milostiv, ascultã rugã-
ciunea noastrã!

A.: ªi, în iubirea ta, rãspunde-ne!

P.: Ne rugãm pentru toþi cei care luptã pentru o învãþãturã universalã. Fie
ca setea lor de cunoaºtere sã poatã construi punþi între Bisericile noastre

24



ºi sã restabileascã respectul în mijlocul diferenþelor noastre. Dumnezeule
milostiv, ascultã rugãciunea noastrã!

A.: ªi, în iubirea ta, rãspunde-ne!

P.: Ne rugãm pentru toþi cei care luptã pentru egalitatea între bãrbaþi ºi
femei în demnitate ºi drepturi. Þinem cont în special de necesitatea unui
acces egal la muncã, la bunuri ºi la servicii. Devenind una în Cristos
Isus, sã fie posibilitatea de a primi darurile atât ale bãrbaþilor cât ºi
ale femeilor. Dumnezeule milostiv, ascultã rugãciunea noastrã!

A.: ªi, în iubirea ta, rãspunde-ne!

P.: Ne rugãm pentru tinerii care sunt bolnavi ºi pentru cei care luptã pentru
a îmbunãtãþi sãnãtatea infantilã. Îngrijindu-ne de copii, fie sã-l putem
primi pe însuºi Cristos. Dumnezeule milostiv, ascultã rugãciunea noastrã!

A.: ªi, în iubirea ta, rãspunde-ne!

P.: Ne rugãm pentru femeile însãrcinate ºi pentru sãnãtatea lor maternã.
Fie ca sã ne putem îngriji de aceste femei care poartã o viaþã nouã ºi
a cãror iubire faþã de copiii lor ne aminteºte de iubirea unificatoare a
lui Dumnezeu faþã de noi. Dumnezeule milostiv, ascultã rugãciunea
noastrã!

A.: ªi, în iubirea ta, rãspunde-ne!

P.: Ne rugãm pentru cei care combat SIDA, malaria ºi alte boli. Fie ca
sã putem auzi glasul celor cãrora li se neagã o viaþã demnã ºi locul de
muncã pentru a construi o lume în care toate popoarele sã fie respectate
ºi îngrijite ºi în care nimeni sã nu fie exclus. Dumnezeule milostiv,
ascultã rugãciunea noastrã!

A.: ªi, în iubirea ta, rãspunde-ne!

P.: Ne rugãm pentru cei care îndurã consecinþele relei salvgardãri a creaþiei
ºi pentru toate speciile aflate în pericol. Condu-ne la o dezvoltare sus-
tenabilã pentru ca sã ne putem reconcilia cu creaþia. Dumnezeule
milostiv, ascultã rugãciunea noastrã!

A.: ªi, în iubirea ta, rãspunde-ne!

P.: Ne rugãm pentru cei care practicã solidaritatea internaþionalã ºi mã-
resc o asociere mondialã. Favorizând un comerþ just al bunurilor ºi
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ºtergerea datoriilor þãrilor sãrace, fie ca sã putem lupta ºi pentru drep-
tate. Dumnezeule milostiv, ascultã rugãciunea noastrã!

A.: ªi, în iubirea ta, rãspunde-ne!

P.: În timp ce ne strãduim sã obþinem aceste obiective, fie ca sã putem
discerne glasul tãu, Doamne, ºi sã mergem împreunã spre împãrãþia
pentru care te-ai rugat. ªi pentru aceasta ne rugãm:

Rugãciunea Tatãl nostru (recitatã sau cântatã)

Semnul pãcii

P.: Când francezii au ajuns în Canada în secolele XVI ºi XVII au gãsit
un pãmânt bogat în resurse naturale ºi au fost ajutaþi de Primele
Popoare. Sentimentul lor de recunoºtinþã a ajuns pânã acolo încât
corabia care l-a adus pe întemeietorul oraºului Quebec sã fie botezatã
cu numele de „Don de Dieu”, care înseamnã „Dar al lui Dumnezeu”.

În multe dintre riturile euharistice care se folosesc în Canada sunt invitate
persoanele sã comunice cu cuvintele: „Darurile lui Dumnezeu pentru
poporul lui Dumnezeu”. Unitatea pentru care ne rugãm este restabilirea
comuniunii depline între noi, a cãrui semn va fi sã primim împreunã
darurile euharistice. Totuºi, ºi în drumul spre unitatea vizibilã schimbãm
între noi alte daruri, care sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru poporul
lui Dumnezeu.

Astãzi, în provincia francofonã de Quebec, expresia „don de Dieu” („dar
al lui Dumnezeu”) are o vitalitate nouã în comunitatea creºtinã ºi în
cultura popularã. Aminteºte de un sentiment de recunoºtinþã pentru da-
rurile lui Dumnezeu care vin dintr-un timp în care strãmoºii erau capabili
sã împãrtãºeascã aducerea de mulþumire cu Primele Naþiuni din Canada.
Ca semn al pãcii ºi ca un mod de a recunoaºte darurile pe care le primim
de la alþii, sã ne spunem unii altora cu canadienii de limbã francezã:
„Don de Dieu”.

(Cei care asistã se salutã între ei cu o îmbrãþiºare, o înclinare a capului
sau o strângere de mânã, în timp ce spun: „Don de Dieu”)

A.: „Don de Dieu”

Imnul de ofertoriu (se poate face o colectã în timpul imnului)
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IV. Sã ieºim în lume

Angajarea pentru unitate

P.: Paul îi provoca pe creºtinii din Corint sã cunoascã în inima lor ºi sã
arate în acþiunile lor cã Cristos nu este împãrþit. Ne provoacã ºi pe noi
sã realizãm mai deplin unitatea pe care deja o avem în Cristos. Cu
toþi cei care în orice loc invocã numele lui Isus Cristos, Domnul lor
ºi al nostru,

A.: Împreunã suntem chemaþi sã fim sfinþi.

P.: Favorizaþi de Dumnezeu în toate manierele,

A.: Împreunã sã aducem mulþumiri unii pentru alþii.

P.: Îmbogãþiþi din belºug cu tot felul de daruri prin intermediul unirii
noastre cu Cristos,

A.: Împreunã nu ducem lipsã de nici un dar spiritual.

P.: Stabili în Dumnezeu care ne întãreºte pentru iubire ºi slujire,

A.: Împreunã mãrturisim cã Dumnezeu împlineºte cuvântul sãu.

P.: Îmbrãþiºaþi de Isus Cristos,

A.: Împreunã suntem chemaþi la înþelegere.

P.: Uniþi în acelaºi cuget ºi în aceeaºi simþire,

A.: Împreunã cãutãm armonia.

P.: Depãºind dezordinile noastre prin acela care a fost rãstignit pentru noi,

A.: Împreunã aparþinem lui Cristos.

P.: Oare a fost Cristos împãrþit?

A.: Nu! Împreunã ieºim în lume pentru a proclama vestea sa bunã!

Imn de trimitere
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Binecuvântarea ºi trimiterea

Binecuvântarea poate sã fie datã de diferiþii slujitori care prezideazã
celebrarea în forma urmãtoare sau în altã formã potrivitã.

P.: Domnul sã fie cu voi.

A.: ªi cu tine.

P.: Iubirea Domnului Isus sã te ducã la el, puterea Domnului Isus sã te
întãreascã în slujirea sa, bucuria Domnului Isus sã-þi umple spiritul ºi
binecuvântarea lui Dumnezeu atotputernicul, Tatã, Fiu ºi Duh Sfânt,
sã coboare asupra ta ºi sã rãmânã întotdeauna!

A.: Amin.

L.: Poþi merge în pace,
pentru a iubi ºi a fi iubit,
pentru a primi ºi a aparþine,
pentru a sluji ºi a fi hrãnit.

C.: Mulþumim lui Dumnezeu!

Postludiu
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TEXTELE BIBLICE, REFLECÞII 
ªI RUGÃCIUNI PENTRU OCTAVÃ

ZIUA ÎNTÂI

Împreunã… suntem chemaþi sã fim sfinþi

LECTURA I
Veþi fi pentru mine o împãrãþie de preoþi ºi un popor sfânt.
Citire din cartea Exodului 19,3-8a
În zilele acelea, 3 Moise s-a suit pe munte, la Dumnezeu. Domnul l-a che-
mat de pe înãlþimile muntelui: „Tu vei spune casei lui Iacob ºi vei vesti
fiilor lui Israel: 4 «Voi aþi vãzut ce am fãcut în Egipt, cum v-am purtat ca pe
aripile unui vultur, pentru a vã aduce pânã la mine. 5 Acum, dacã ascultaþi
glasul meu ºi pãziþi legãmântul meu, veþi fi partea mea aleasã între toate
popoarele, cãci tot pãmântul îmi aparþine. 6 Veþi fi pentru mine o împãrãþie
de preoþi ºi un popor sfânt». Iatã ce vei spune fiilor lui Israel”. 7 Moise s-a
întors, i-a chemat pe bãtrânii poporului ºi le-a fãcut cunoscut tot ce îi încre-
dinþase Domnul. 8a Tot poporul a rãspuns într-un glas: „Vom face tot ceea
ce a spus Domnul!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8.9-10ac 
R.: Noi suntem poporul pe care îl pãstoreºte, 

turma pe care el o conduce
1 Cântaþi Domnului un cântec nou!

Cântaþi Domnului, toþi locuitorii pãmântului!
2a Cântaþi Domnului, binecuvântaþi numele lui! R.

2b Vestiþi din zi în zi mântuirea lui.
3 Vestiþi neamurilor slava lui, vestiþi tuturor popoarelor minunile sale. R.

7 Daþi Domnului, voi familiile popoarelor,
daþi Domnului slavã ºi cinste!

8 Daþi Domnului slavã, preamãriþi numele sãu! R.
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9 Închinaþi-vã înaintea Domnului îmbrãcaþi în podoabe sfinte;
cutremuraþi-vã înaintea lui, toþi locuitorii pãmântului.

10ac Spuneþi printre neamuri: „Domnul stãpâneºte!”
Va judeca popoarele cu dreptate. R.

LECTURA A II-A
Odinioarã nu eraþi poporul sãu, 
acum însã sunteþi poporul lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 2,9-10
Fraþilor, 9 voi sunteþi un neam ales, o împãrãþie de preoþi, un popor sfânt,
poporul lui Dumnezeu; voi aveþi, aºadar, misiunea de a vesti în lume faptele
mãreþe ale aceluia care v-a chemat din întuneric la minunata sa luminã;
10 cãci odinioarã nu eraþi poporul sãu, acum însã sunteþi poporul lui Dum-
nezeu, odinioarã nu aveaþi parte de îndurare, acum însã sunteþi pãrtaºi de
îndurarea lui Dumnezeu. 

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 14,46-50
(Aleluia) Dacã mã iubeºte cineva va pãzi cuvântul meu; 
Tatãl meu îl va iubi ºi vom veni la el. (Aleluia)

EVANGHELIA
Oricine face voia Tatãlui meu, care este în ceruri, 
acela îmi este frate, sorã ºi mamã.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
dupã sfântul Matei 12,46-50
În acel timp, 46 Isus predica mulþimilor ºi iatã cã mama ºi rudele lui
stãteau afarã ºi voiau sã vorbeascã cu el. 47 Cineva i-a zis: „Iatã, mama ºi
rudele tale stau afarã ºi vor sã vorbeascã cu tine”. 48 Isus i-a rãspuns celui
care îi adusese vestea: „Cine este mama mea ºi cine sunt rudele mele?”
49 Apoi ºi-a întins mâna cãtre ucenicii sãi ºi a zis: „Iatã mama mea ºi
rudele mele! 50 Oricine face voia Tatãlui meu, care este în ceruri, acela
îmi este frate, sorã ºi mamã!”

Cuvântul Domnului
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Trei puncte pentru reflecþie

Împreunã, cei care invocãm numele Domnului, suntem chemaþi sã fim sfinþi,
„sfinþiþi în Cristos Isus” (1Cor 1,2). În Cartea Exodului, aceastã adunare
a poporului lui Dumnezeu este descrisã ca o posesie preþioasã, o împã-
rãþie de preoþi ºi o naþiune consacratã.

În Scrisoarea întâi a sfântului Petru se înþelege apartenenþa noastrã la
comuniunea sfinþilor, ca rezultat al faptului cã Dumnezeu ne cheamã îm-
preunã, sã fim neam ales, preoþie împãrãteascã, popor luat în stãpânirea
sa. Împreunã cu aceastã chemare este ºi datoria împãrtãºitã de „a vesti
faptele mãreþe ale celui care ne-a chemat din întuneric la luminã”.

În Evanghelia dupã Matei descoperim cã, drept comuniune a sfinþilor, uni-
tatea noastrã în Isus trebuie sã se extindã dincolo de familia noastrã, de
clanul nostru sau de clasa noastrã, rugându-ne împreunã pentru unitate ºi
cãutând sã facem voinþa lui Dumnezeu.

Întrebãri

• Ce înseamnã pentru tine sau pentru tradiþia Bisericii tale termenul „comu-
niunea sfinþilor”?

• În ce mod chemarea noastrã de a fi o „naþiune sfântã” ne obligã sã mer-
gem dincolo de contextul nostru creºtin mai apropiat?

Rugãciune

Dumnezeule milostiv, uniþi cu toþi cei care invocã numele Domnului, în
neunirea noastrã auzim chemarea ta de a fi sfinþi. Cu toate acestea, ai fãcut
din noi un neam ales, o preoþie împãrãteascã, o naþiune sfântã. Prin pu-
terea Duhului tãu Sfânt reuneºte-ne în comuniunea sfinþilor ºi întãreºte-ne
pentru ca sã facem voinþa ta ºi sã vestim faptele mãreþe ale lui Isus
Cristos, Domnul nostru. Amin.
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ZIUA A DOUA

Împreunã… aducem mulþumire fãrã încetare lui Dumnezeu, 
de vreme ce ne-a dãruit harul sãu prin Isus Cristos

LECTURA I
Domnul ne-a scos din Egipt.
Citire din cartea Deuteronomului 26,4-10
Moise a spus poporului: 4 „Când tu vei prezenta cele dintâi roade ale pãmân-
tului, preotul sã ia coºul din mâna ta ºi sã-l punã înaintea altarului Domnului
Dumnezeului tãu. 5 Apoi vei rosti aceste cuvinte în faþa Domnului Dum-
nezeului tãu: «Tatãl meu era un arameu pribeag care s-a dus în Egipt,
unde a trãit ca un strãin, cu puþinii sãi oameni. Acolo el a ajuns un popor
mare, puternic ºi numeros. 6 Egiptenii ne-au chinuit, ne-au asuprit ºi ne-au
supus la grea robie. 7 Dar noi am strigat cãtre Domnul Dumnezeul pãrin-
þilor noºtri, iar Domnul ne-a auzit glasul ºi a vãzut umilirea, chinurile ºi
asuprirea noastrã. 8 ªi Domnul ne-a scos din Egipt cu mânã tare ºi cu braþ
puternic, cu fapte înfricoºãtoare, cu semne ºi minuni. 9 El ne-a condus în
acest loc ºi ne-a dat aceastã þarã, o þarã în care curge lapte ºi miere. 10 Acum
iatã, aduc primele roade din recoltele pãmântului pe care mi l-ai dat tu,
Doamne!» Roadele acelea sã le pui înaintea Domnului Dumnezeului tãu ºi
sã te închini înaintea Domnului Dumnezeului tãu”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 100 
R.: Aduceþi-i mulþumire ºi binecuvântaþi numele sãu!
1 Strigaþi de bucurie cãtre Domnul, toþi locuitorii pãmântului,
2 slujiþi Domnului cu bucurie,

veniþi înaintea lui cu strigãte de veselie! R.

3 Sã ºtiþi cã Domnul este Dumnezeu!
El ne-a fãcut, ai lui suntem,
poporul lui ºi turma pãºunii sale. R.

4 Intraþi pe porþile lui cu imnuri de laudã,
intraþi cu laude în casa lui!
Lãudaþi-l ºi binecuvântaþi numele lui! R.
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5 Cãci Domnul este bun, îndurarea lui þine pe vecie
ºi fidelitatea lui, din generaþie în generaþie. R.

LECTURA A II-A
Îi aduc mulþumiri lui Dumnezeu ori de câte ori îmi amintesc de voi.
Începutul Scrisorii sfântului apostol Paul cãtre Filipeni 1,3-11
3 Îi aduc mulþumiri lui Dumnezeu ori de câte ori îmi amintesc de voi; 4 în
toate rugãciunile mele mã rog cu bucurie pentru voi toþi, 5 datoritã muncii
pe care aþi depus-o împreunã cu mine la rãspândirea evangheliei, din prima
zi ºi pânã acum. 6 Sunt convins cã Dumnezeu, care ºi-a început aºa de bine
lucrarea la voi, va continua s-o desãvârºeascã pânã în ziua venirii lui
Cristos Isus. 7 Aºadar, pe drept am aceste simþãminte faþã de voi toþi ºi vã port
în inimã, cãci voi toþi sunteþi pãrtaºi la harul care mi-a fost dat de a apãra
ºi de a întãri predicarea evangheliei chiar ºi prin lanþurile mele. 8 Martor
îmi este Dumnezeu cã mi-e dor de voi toþi ºi am aceeaºi duioºie faþã de voi
pe care o are Cristos Isus. 9 De aceea, mã rog ca iubirea voastrã sã creascã
din ce în ce mai mult în adevãrata cunoaºtere ºi înþelegere deplinã 10 pentru
ca sã vedeþi totdeauna ceea ce este mai bun; astfel veþi fi curaþi ºi veþi merge
fãrã teamã în întâmpinarea zilei lui Cristos, 11 bogaþi în roadele dreptãþii pe
care o primim prin Isus Cristos, spre cinstea ºi lauda lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE
(Aleluia) Ne-a strãlucit o zi sfântã. Veniþi neamuri ºi adoraþi-l pe Domnul.
Astãzi a coborât pe pãmânt o luminã mare. (Aleluia)

EVANGHELIA
Harul ºi adevãrul au venit prin Isus Cristos.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
dupã sfântul Ioan 1,1-18
1 La început era Cuvântul ºi Cuvântul era la Dumnezeu ºi Cuvântul era Dum-
nezeu. 2 Acesta era la început la Dumnezeu. 3 Toate lucrurile au fost create
prin el ºi nimic din ce a fost creat nu a fost creat fãrã el. 4 În el era viaþa ºi
viaþa era lumina oamenilor. 5 Lumina lumineazã în întuneric ºi întunericul
n-a cuprins-o. 6 A fost un om trimis de Dumnezeu ºi numele lui era Ioan.
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7 El a venit ca martor, ca sã dea mãrturie despre luminã, pentru ca toþi sã
creadã prin el. 8 Nu era el lumina, ci el a venit ca sã dea mãrturie despre
luminã. 9 Cuvântul era adevãrata luminã care lumineazã pe tot omul care
vine în lume. 10 El era în lume, ºi lumea a fost creatã prin el, dar lumea nu
l-a cunoscut. 11 A venit la ai sãi ºi ai sãi nu l-au primit. 12 Dar tuturor celor
care l-au primit, celor care cred în numele lui, le-a dat putere sã devinã
copii ai lui Dumnezeu, 13 copii nãscuþi nu din sânge, nici din dorinþã trupeascã,
nici din voinþã omeneascã, dar nãscuþi din Dumnezeu. 14 ªi Cuvântul s-a fãcut
trup ºi a locuit între noi, ºi noi am vãzut slava lui, slava unicului-nãscut
din Tatãl, plin de har ºi de adevãr. Ioan a dat mãrturie despre el, atunci când
a strigat: „Iatã-l pe acela despre care am spus: «Cel care vine dupã mine
este mai presus decât mine pentru cã el era mai înainte de a fi eu»”. 16 Noi
toþi am primit din plinãtatea lui har peste har. 17 Cãci prin Moise ni s-a dat
Legea, iar harul ºi adevãrul au venit prin Isus Cristos. 18 Pe Dumnezeu nimeni
nu l-a vãzut vreodatã, dar unicul sãu Fiul, care este spre sânul Tatãlui, el
l-a fãcut cunoscut.

Cuvântul Domnului

Trei puncte pentru reflecþie

În Deuteronom recunoºtinþa este o manierã de a trãi viaþa cu o profundã
conºtiinþã a prezenþei lui Dumnezeu printre noi ºi în jurul nostru. Este
capacitatea de a recunoaºte harul lui Dumnezeu, activ ºi viu în fiecare ºi
în toate popoarele din toate pãrþile ºi a aduce mulþumire lui Dumnezeu
pentru asta. Bucuria care emanã din acest har este aºa de mare încât ajunge
inclusiv la „strãinii care trãiesc în mijlocul tãu”.

Recunoºtinþa, în contextul ecumenic, înseamnã a fi capabili de a se bucura
de darurile harului lui Dumnezeu prezente în alte comunitãþi creºtine; o
atitudine care deschide poarta spre o împãrtãºire ecumenicã a darurilor ºi
spre a învãþa unii de la alþii.

Toatã viaþa este un dar al lui Dumnezeu: din momentul creaþiei, trecând
prin momentul în care Dumnezeu s-a fãcut trup în viaþa ºi munca lui Isus,
pânã la acest moment actual în care trãim. Sã-i aducem mulþumire lui
Dumnezeu pentru darurile de har ºi de adevãr dãruite în Cristos Isus ºi
care se manifestã printre noi ºi în Bisericile noastre.
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Întrebãri

• Care sunt darurile harului lui Dumnezeu din alte tradiþii ecleziale pe care
deja le experimentãm în propriile noastre comunitãþi?

• În ce manierã vor putea creºtinii din diferite tradiþii sã primeascã ºi sã
împãrtãºeascã mai bine darurile diferite pe care Dumnezeu le-a acordat
fiecãruia dintre ei?

Rugãciune

Dumnezeul iubirii ºi al milostivirii, îþi aducem mulþumire pentru darurile
harului tãu, pe care le experimentãm în propria noastrã tradiþie ºi în
tradiþiile altor Biserici. Prin harul Duhului Sfânt îþi cerem ca recunoºtinþa
noastrã sã creascã întâlnindu-ne între noi ºi experimentând darul tãu de
unitate în moduri noi. Îþi cerem aceasta prin Isus Cristos, Domnul nostru.
Amin.

ZIUA A TREIA

Împreunã… de nici un dar nu duceþi lipsã

LECTURA I
Frica de Domnul este înþelepciunea.
Citire din cartea lui Iob 28,20-28 
20 De unde vine atunci înþelepciunea? Unde este locul priceperii? 21 Este
tãinuitã de ochii oricãrei fiinþe vii ºi de pãsãrile cerului este ascunsã. 22 Îm-
pãrãþia morþii ºi moartea zic: «Cu urechile noastre am auzit faima despre
ea». 23 Dumnezeu îi pricepe calea, el îi cunoaºte locul. 24 Cãci el priveºte
pânã la marginile pãmântului, vede tot ce este sub cer. 25 Când a cântãrit
greutatea vântului ºi a fixat mãsura apelor, 26 când a fãcut o regulã pentru
ploaie ºi o cale pentru fulgerul tunetelor, 27 atunci a vãzut-o ºi a remarcat-o,
a fixat-o ºi a cercetat-o. 28 Apoi i-a zis omului: «Frica de Domnul, ea este
înþelepciunea ºi depãrtarea de rãu, priceperea!»”.

Cuvântul Domnului
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PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,10-16 (R.: 16)
R.: Tu deschizi mâinile tale

ºi saturi cu dãrnicie orice fãpturã.
10 Sã te laude pe tine, Doamne, toate lucrãrile tale 

ºi credincioºii tãi sã te binecuvânteze;
11 sã facã cunoscutã gloria domniei tale

ºi sã vorbeascã despre puterea ta! R.

12 Credincioºii tãi sã facã cunoscute tuturor oamenilor faptele puterii tale
ºi gloria plinã de strãlucire a domniei tale.

13 Împãrãþia ta este împãrãþia tuturor veacurilor
ºi stãpânirea ta va dãinui din generaþie în generaþie. R.

Domnul este fidel în toate cuvintele sale
ºi sfânt în toate lucrãrile sale.

14 Domnul îi sprijinã pe toþi cei care dau sã cadã
ºi îi ridicã pe toþi cei cãzuþi. R.

15 Ochii tuturor sunt îndreptaþi spre tine în aºteptare,
tu le dai hranã la vreme potrivitã.

16 Tu deschizi mâinile tale
ºi saturi cu dãrnicie orice fãpturã. R.

LECTURA A II-A
Fiecare dintre noi a primit harul în mãsura în care i l-a dãruit Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul cãtre Efeseni 4,7-16
Fraþilor, 7 fiecare dintre noi a primit harul în mãsura în care i l-a dãruit Cristos.
8 De aceea Scriptura spune: „Înãlþându-se la cer, a robit robia, a împãrþit oame-
nilor daruri”. 9 Ce înseamnã „s-a înãlþat”? Înseamnã cã el s-a coborât mai întâi
pânã jos pe pãmânt. 10 ªi cel care s-a coborât este acelaºi care s-a înãlþat
deasupra tuturor cerurilor, ca sã domneascã peste întregul univers. 11 El a
dat oamenilor felurite daruri: pe unii i-a fãcut apostoli, pe alþii profeþi, pe
alþii vestitori ai evangheliei; pe unii pãstori ºi pe alþii învãþãtori. 12 Astfel
poporul sfânt este organizat pentru a putea împlini misiunea de a sluji ºi
pentru a se forma trupul lui Cristos, 13 ca în cele din urmã sã ajungem cu
toþii la unitatea credinþei ºi a cunoaºterii Fiului lui Dumnezeu, la starea
omului desãvârºit, la plinãtatea staturii lui Cristos. 

Cuvântul Domnului
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ALELUIA In 14,23
(Aleluia) Dacã mã iubeºte cineva, va pãzi cuvântul meu, spune Domnul;
Tatãl meu îl va iubi ºi vom veni la el. (Aleluia)

EVANGHELIA
Pentru ce vã faceþi gânduri cã nu aveþi pâine?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
dupã sfântul Marcu 8,14-21
În acel timp, 14 ucenicii au uitat sã ia pâine ºi nu aveau decât o singurã pâine
cu ei, în barcã. 15 Isus le-a spus: „Fiþi atenþi, pãziþi-vã de aluatul fariseilor
ºi de cel al lui Irod”. 16 Ei însã îºi fãceau gânduri pentru cã nu luaserã pâine
cu ei. 17 Când Isus a observat aceasta, le-a zis: „Pentru ce vã faceþi gânduri
cã nu aveþi pâine? Nu vedeþi? Nu înþelegeþi încã? Vã este inima atât de
împietritã? 18 Aveþi ochi ºi nu vedeþi? Aveþi urechi ºi nu auziþi? Nu vã
aduceþi aminte? 19 Când am frânt cele cinci pâini pentru cei cinci mii de
oameni, câte coºuri de firimituri aþi strâns?” I-au rãspuns: „Douãsprezece!”
20 ªi când am frânt ºapte pâini pentru cei patru mii, câte coºuri aþi adunat?
I-au rãspuns: „ªapte!” 21 Atunci el le-a zis: „Tot nu înþelegeþi?”

Cuvântul Domnului

Trei puncte pentru reflecþie

Iob îºi dã seama cã, deºi i s-a luat totul, frica de Domnul rãmâne, iar aceasta
este înþelepciune. Ca fraþi ºi surori în Cristos, deºi am fost sãrãciþi de divi-
ziunile noastre, toþi am fost favorizaþi din belºug cu diferite daruri, atât
spirituale cât ºi materiale, pentru a edifica trupul sãu.

Nici mãcar aºa, în pofida promisiunilor lui Dumnezeu ºi a vieþii bune ºi a
iubirii lui Isus, noi, ca discipolii din Evanghelia dupã Marcu, uneori uitãm
adevãrata noastrã bogãþie: noi împãrþim, acumulãm; vorbim ºi acþionãm
ca ºi cum „nu am avea pâine”. Cristos nu a fost împãrþit: împreunã avem
suficiente daruri pentru a împãrtãºi între noi ºi cu „orice fãpturã”.

Întrebãri
• În ce mod am uitat belºugul de daruri ale lui Dumnezeu, proclamând în
schimb cã „nu avem pâine”?
• În ce formã putem sã împãrtãºim mai bine darurile spirituale ºi materiale
încredinþate nouã pentru ca sã le împãrtãºim cu ceilalþi?
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Rugãciune

Dumnezeule fidel ºi darnic, te binecuvântãm pentru cã ne-ai dat toate
darurile spirituale de care avem nevoie pentru a ajunge în maturitate ºi
plinãtate la mãsura lui Cristos: pentru înþelepciune, pentru darurile de slu-
jire ºi pentru pâine. Ajutã-ne sã fim semne ale belºugului tãu, reuniþi în
unitate pentru a duce darurile împãrãþiei tale în toate locurile unde este
durere ºi lipsã. Umpluþi de Duh, îþi cerem în numele aceluia al cãrui dar
a fost pâinea vieþii sale împãrþitã pentru noi, acum ºi întotdeauna. Amin.

ZIUA A PATRA

Împreunã… afirmãm cã Dumnezeu este un Dumnezeu 
care împlineºte cuvântul sãu

LECTURA I
Bunãtãþile Domnului nu s-au sfârºit, îndurãrile lui nu s-au terminat.
Citire din cartea Lamentaþiunilor 3,19-26 
Aminteºte-þi de suferinþa ºi de amãrãciunea mea, de venin ºi de pelin! 20 Su-
fletul meu îºi aminteºte ºi este deprimat în mine. 21 Aceasta îmi revine în
inimã, de aceea aºtept: 22 het bunãtãþile Domnului nu s-au sfârºit, îndurãrile
lui nu s-au terminat. 23 Ele se înnoiesc în fiecare dimineaþã. Mare este
fidelitatea ta! 24 Partea mea este Domnul – spune sufletul meu –, de aceea
îl aºtept. 25 tet Domnul este bun cu cel care sperã în el, cu sufletul care îl
cautã. 26 Bine este sã aºtepþi în tãcere mântuirea Domnului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 57,7-11 (R.: 11)
R.: Îndurarea ta este mare pânã la ceruri.
7 Au întins cursã paºilor mei ºi au încovoiat sufletul meu.

Au sãpat în faþa mea o groapã,
dar ei înºiºi au cãzut în ea. R.

8 Inima mea este gata, Dumnezeule, gata este inima mea!
9 Þie îþi voi cânta ºi þie îþi voi intona psalmi.

Trezeºte-te, gloria mea!
Treziþi-vã, harpã ºi alãutã; vreau sã trezesc aurora! R.
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10 Te voi lãuda printre popoare, Doamne,
îþi voi cânta psalmi printre neamuri.

11 Pentru cã îndurarea ta este mare, pânã la ceruri,
ºi fidelitatea ta pânã la nori. R.

LECTURA A II-A
Cel care a fãcut promisiunea este credincios cuvântului dat.
Citire din Scrisoarea cãtre Evrei 10,19-25
Fraþilor, 19 datoritã sângelui lui Isus, noi avem deplina încredere cã vom
putea intra în sanctuarul cerului; 20 pentru aceasta el ne-a deschis o cale nouã
ºi vie, pe care a mers el mai întâi, pãtrunzând pânã dincolo de vãlul sanc-
tuarului, adicã dincolo de vãlul trupului sãu. 21 ªi noi avem un mare preot
prin excelenþã, pe acela care a fost aºezat peste casa lui Dumnezeu. 22 Sã
ne apropiem deci de Dumnezeu cu o inimã sincerã, cu siguranþa pe care
o dã credinþa, cu inima curãþitã de ceea ce pãteazã conºtiinþa noastrã, cu
trupul spãlat cu o apã curatã. 23 Sã þinem cu tãrie mãrturisirea speranþei
neclintite, cãci cel care a fãcut promisiunea este credincios cuvântului dat.
24 Sã fim unii pentru alþii un imbold la iubire ºi fapte bune. 25 Sã nu neglijãm
adunãrile noastre, cum ºi-au luat unii obiceiul, ci sã ne încurajãm unii pe
alþii cu atât mai mult, cu cât vedeþi cã ziua Domnului se apropie.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE
(Aleluia) O, Emanuel, aºteptatul popoarelor ºi eliberatorul lor;
vino ºi ne mântuieºte cu prezenþa ta. (Aleluia)

EVANGHELIA
L-a vizitat ºi l-a rãscumpãrat pe poporul sãu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
dupã sfântul Luca 1,67-79
În acel timp, 67 Zaharia, tatãl lui Ioan, s-a umplut de Duh Sfânt ºi a profeþit
zicând: 68 „Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru cã a
vizitat ºi a rãscumpãrat pe poporul sãu. 69 ªi a înãlþat o putere de mântuire
în casa lui David slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi
profeþi care au fost în vechime; 71 ca sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri
ºi din mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã
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de pãrinþii noºtri ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu sfânt; 73 de jurãmântul
pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, cã ne va ajuta, 74 ca, elibe-
raþi din mâna duºmanilor noºtri, sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi
dreptate sub privirea lui, în toate zilele vieþii noastre. 

Cuvântul Domnului

Trei puncte pentru reflecþie

Unitatea veºnicã a Tatãlui, a Fiului ºi a Duhului Sfânt ne introduce în iubirea
lui Dumnezeu ºi ne cheamã sã participãm la lucrarea lui Dumnezeu în lume,
care este iubire, milostivire ºi dreptate. Milostivirea ºi dreptatea nu sunt
contrare în Dumnezeu, ci merg unite în iubirea neclintitã manifestatã în
alianþa lui Dumnezeu cu noi ºi cu toate creaþia.

Zaharia, ajuns proaspãt tatã, dã mãrturie despre manifestarea milostivirii
lui Dumnezeu care menþine promisiunile fãcute lui Abraham ºi urmaºilor
sãi. Dumnezeu este fidel faþã de sfânta sa alianþã.

În timp ce continuãm sã ne rugãm pentru unitatea creºtinilor, nu trebuie
sã neglijãm sã ne reunim ºi sã ne însufleþim reciproc, îndemnându-ne la
iubire ºi la fapte bune, spunând „Dumnezeu este fidel”.

Întrebãri

• În ce manierã ai constatat fidelitatea lui Dumnezeu în viaþa ta ºi în viaþa
comunitãþii tale în timpul ultimului an?

• În ce mod fidelitatea lui Dumnezeu ne însufleþeºte sã urmãrim obiec-
tivul unitãþii creºtinilor?

Rugãciune

Dumnezeule fidel, îþi aducem mulþumire pentru iubirea ta neclintitã ºi
pentru fidelitatea ta care ajunge pânã la cer. În timp ce aºteptãm cu spe-
ranþã bucuroasã unitatea deplinã a Bisericii tale, muncind ºi rugându-ne
împreunã, umple-ne de încredere în promisiunile tale. Îþi cerem aceasta
prin Isus Cristos, Domnul nostru, în puterea Duhului Sfânt, un singur Dum-
nezeu, acum ºi pentru totdeauna. Amin.
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ZIUA A CINCEA

Împreunã… am fost aleºi pentru a trãi în comuniune

LECTURA I
Eu sunt cu tine.
Citire din cartea profetului Isaia 43,1-7
Acum, aºa vorbeºte Domnul, cel care te-a creat, Iacob, cel care te-a plãs-
muit, Israel: „Nu te teme, pentru cã eu te-am rãscumpãrat, te-am chemat
pe nume, al meu eºti tu. 2 Când vei trece prin ape, eu voi fi cu tine, prin
râuri, ele nu te vor înghiþi; când vei merge prin foc, nu vei fi ars ºi flacãra
nu te va mistui. 3 Cãci eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, Sfântul lui Israel,
mântuitorul tãu. Am dat Egiptul pentru rãscumpãrarea ta, Cuº ºi Seba în
locul tãu. 4 Pentru cã eºti preþios în ochii mei, vrednic de cinste ºi eu pe
tine te iubesc: dau oameni în locul tãu ºi popoare în locul sufletului tãu.
5 Nu te teme, cãci eu sunt cu tine. De la rãsãrit voi face sã vinã seminþia
ta ºi de la apus te voi aduna. 6 Voi spune nordului: «Dã!», ºi sudului: «Nu-i
opri!». Faceþi-i pe fiii mei sã vinã de departe ºi pe fiicele mele, de la
marginile pãmântului! 7 Toþi cei care sunt chemaþi cu numele meu, i-am
creat, i-am plãsmuit ºi i-am fãcut spre gloria mea”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 133 (R.: 1)
R.: Iatã cât de bine ºi cât de plãcut este

ca fraþii sã locuiascã împreunã!

Iatã cât de bine ºi cât de plãcut este
ca fraþii sã locuiascã împreunã!

2 Este ca untdelemnul de preþ pe cap,
care coboarã pe barbã, pe barba lui Aaron,
care se prelinge pe marginea veºmintelor sale. R.

3 Este ca roua de pe Hermon,
care coboarã pe Munþii Sionului;
pentru cã acolo Domnul a orânduit binecuvântarea,
viaþa pânã în veci. R.
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LECTURA A II-A
Avem comuniune unii cu alþii.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 1,3-7
3 Ce am vãzut ºi am auzit vã vestim ºi vouã pentru ca ºi voi sã aveþi comu-
niune cu noi, iar comuniunea noastrã este cu Tatãl ºi cu Fiul sãu Isus
Cristos. 4 Vã scriem acestea pentru ca bucuria noastrã sã fie deplinã. 5 ªi
aceasta este vestea pe care am auzit-o de la el ºi v-o vestim: Dumnezeu
este luminã ºi nu este întuneric în el. 6 Dacã spunem cã avem comuniune
cu el, dar umblãm în întuneric, minþim ºi nu înfãptuim adevãrul. 7 Dar
dacã umblãm în luminã, aºa cum el este în luminã, avem comuniune unii
cu alþii ºi sângele lui Isus, Fiul sãu, ne curãþã de orice pãcat.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 15,15b
(Aleluia) V-am numit prietenii mei, spune Domnul;
deoarece toate câte le-am auzit de la Tatãl meu
vi le-am fãcut cunoscute vouã. (Aleluia)

EVANGHELIA
V-am numit pe voi prieteni.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
dupã sfântul Ioan 15,12-17
În acel timp, Isus a spus ucenicilor sãi: 12 „Aceasta este porunca mea: sã
vã iubiþi unii pe alþii, aºa cum v-am iubit ºi eu pe voi. 13 Nimeni nu are o
mai mare dragoste decât aceasta ca cineva sã-ºi dea viaþa pentru prietenii
sãi. 14 Voi sunteþi prietenii mei, dacã faceþi ceea ce vã poruncesc. 15 De
acum nu vã mai numesc slugi, pentru cã sluga nu ºtie ce face stãpânul sãu,
dar v-am numit pe voi prieteni, pentru cã toate câte le-am auzit de la Tatãl
meu vi le-am fãcut cunoscute. 16 Nu voi m-aþi ales pe mine, ci eu v-am
ales pe voi ºi v-am rânduit sã mergeþi ºi sã aduceþi roade, iar roadele
voastre sã rãmânã, ca Tatãl sã vã dea tot ceea ce veþi cere în numele meu.
17 Aceasta vã poruncesc: sã vã iubiþi unii pe alþii”.

Cuvântul Domnului
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Trei puncte pentru reflecþie

Suntem chemaþi la comuniunea cu Dumnezeu Tatãl ºi cu Fiul sãu, Isus
Cristos, ºi cu Duhul Sfânt. Pe mãsurã ce ne apropiem de Dumnezeul întreit,
suntem determinaþi sã ne apropiem unii de alþii, mergând spre unitatea
creºtinilor.

Cristos a luat iniþiativa ºi a schimbat relaþia noastrã cu el, numindu-ne
prieteni în loc de servitori. Ca rãspuns la aceastã relaþie de iubire, suntem
chemaþi sã ieºim din relaþiile de putere ºi de dominare ºi sã stabilim
relaþii de prietenie ºi de iubire cu ceilalþi.

Chemaþi de Isus, dãm mãrturie despre evanghelie atât celor care încã nu
au ascultat-o cât ºi celor care au fãcut asta. Aceastã proclamare implicã
o chemare la unirea cu Dumnezeu ºi stabileºte o comuniune între cei care
rãspund.

Întrebãri

• În ce manierã experimentezi chemarea la comuniunea cu Dumnezeu?

• În ce moduri te cheamã Dumnezeu la comuniunea cu alþii în cadrul Bise-
ricii tale ºi în afara ei?

Rugãciune

Pãrinte al iubirii, tu ne-ai chemat la unirea cu Fiul tãu ºi ne-ai cerut sã
aducem rod în mãrturia noastrã despre evanghelie. Prin harul Duhului tãu,
fã-ne capabili sã ne iubim unii pe alþii ºi sã rãmânem în unitate, pentru
ca bucuria noastrã sã fie completã. Amin.

43



ZIUA A ºASEA

Împreunã… cãutãm sã recuperãm armonia

LECTURA I
Dacã vii tu cu mine, voi merge ºi eu.
Citire din cartea Judecãtorilor 4,1-9
Fiii lui Israel au continuat sã facã ceea ce este rãu în ochii Domnului, dupã
moartea lui Ehud. 2 Domnul i-a dat în mâinile lui Iabin, regele Canaanului,
care domnea la Haþor. Cãpetenia armatei lui era Sisera care locuia la
Haroºet-Goim. 3 Fiii lui Israel au strigat cãtre Domnul, cãci Iabin avea
nouã sute de care de fier ºi îi asuprea crunt pe fiii lui Israel de douãzeci de
ani. 4 În acel timp judecãtor în Israel era Debora, profetesa, soþia lui Lapidot.
5 Ea locuia sub palmierul Deborei, între Rama ºi Betel, în muntele lui Efraim,
iar fiii lui Israel urcau la ea pentru judecatã. 6 Ea a trimis sã-l cheme pe Barac,
fiul lui Abinoam, din Chedeº-Neftali ºi i-a zis: „Oare nu a poruncit Domnul
Dumnezeul lui Israel: «Mergi pe muntele Tabor ºi ia cu tine zece mii de
oameni dintre fiii lui Neftali ºi dintre fiii lui Zabulon? 7 Voi trage spre tine,
la pârâul Chiºon, pe Sisera, cãpetenia armatei lui Iabin, împreunã cu carele
ºi trupele lui, ºi-l voi da în mâinile tale»”. 8 Barac i-a zis: „Dacã vii tu cu
mine, voi merge; dar dacã nu vii cu mine, nu voi merge”. 9 Ea a zis: „Voi
merge cu tine, doar cã nu va fi spre onoarea ta drumul pe care mergi pentru
cã Domnul îl va da pe Sisera în mâna unei femei”. Debora s-a ridicat ºi
s-a dus cu Barac la Chedeº.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 34,1-15 (R.: 15)
R.: Cautã pacea ºi urmeaz-o!
8 Îngerul Domnului vegheazã lângã cei ce se tem de el

ºi-i scapã din primejdie.
9 Gustaþi ºi vedeþi cât de bun este Domnul,

fericit omul care îºi cautã refugiu în el! R.

10 Temeþi-vã de Domnul, voi, sfinþii lui,
cãci de nimic nu duc lipsã cei ce se tem de el!

11 Bogaþii au sãrãcit ºi îndurã foame,
dar cei care îl cautã pe Domnul nu duc lipsã de nimic. R.
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12 Veniþi, fiilor, ascultaþi-mã, vã voi învãþa frica de Domnul!
13 Cine este omul care doreºte viaþa,

care doreºte zile multe ca sã vadã binele? R.
14 Fereºte-þi limba de rãutate ºi buzele de vorbirea înºelãtoare;
15 îndepãrteazã-te de rãu ºi fã binele,

cautã pacea ºi urmeaz-o! R.

LECTURA A II-A
Sã nu fie între voi dezbinãri, ca sã fiþi desãvârºiþi în cuget ºi simþire.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
cãtre Corinteni 1,10-15
Fraþilor, 10 vã îndemn, fraþilor, pentru numele Domnului nostru Isus Cristos,
sã fiþi toþi în armonie ºi sã nu fie între voi dezbinãri, ca sã fiþi desãvârºiþi
în acelaºi cuget ºi în aceeaºi simþire. 11 De fapt, despre voi, fraþii mei, mi
s-a adus la cunoºtinþã, de cãtre cei din casa Cloei, cã între voi sunt certuri.
12 Spun aceasta pentru cã fiecare dintre voi zice: „Eu sunt al lui Paul”,
„Eu sunt al lui Apolo”, „Eu sunt al lui Chefa”, „Eu sunt al lui Cristos”.
13 Oare a fost Cristos împãrþit? Oare Paul a fost rãstignit pentru voi, sau
în numele lui Paul aþi fost botezaþi? 14 Îi mulþumesc lui Dumnezeu cã n-am
botezat pe nici unul dintre voi, afarã de Crispus ºi Gaius, 15 pentru ca nimeni
sã nu spunã cã aþi fost botezaþi în numele meu.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 15,15b
(Aleluia) V-am numit prietenii mei, spune Domnul;
deoarece toate câte le-am auzit de la Tatãl meu
vi le-am fãcut cunoscute vouã. (Aleluia)

EVANGHELIA
S-a iscat între ucenici o neînþelegere.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
dupã sfântul Luca 22,24-30
În acel timp, s-a iscat între ucenici o neînþelegere: cine dintre ei se pare cã
este mai mare. 25 Dar Isus le-a spus: „La pãgâni, regii poruncesc ca stãpânii
ºi cei care au puterea pretind sã fie numiþi binefãcãtori. 26 Dar între voi sã
nu fie aºa: dimpotrivã, cel mai mare dintre voi sã fie precum cel mai mic,
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ºi cel care porunceºte precum cel care slujeºte. 27 Cãci cine este cel mai
mare: cel care stã la masã sau cel care slujeºte? Oare nu cel care stã la
masã? Ei bine, eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeºte. 28 Voi
sunteþi aceia care aþi rãmas cu mine în încercãrile mele. 29 Eu vã pun vouã
la dispoziþie o împãrãþie, precum Tatãl meu mi-a pus-o mie la dispoziþie
30 ca sã mâncaþi ºi sã beþi la masa mea, în împãrãþia mea, ºi sã ºedeþi pe
tronuri, stãpânind peste cele douãsprezece triburi ale lui Israel”.

Cuvântul Domnului

Trei puncte pentru reflecþie

Neunirea descrisã în Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul cãtre Corin-
teni 1,12-13 reflectã o distorsionare a evangheliei, care deranjeazã integritatea
mesajului lui Cristos. A recunoaºte conflictul ºi diviziunea, aºa cum au
fãcut „cei din Chloe”, este primul pas pentru a stabili unitatea.

Femei, ca Debora ºi Chloe, ridicã un glas profetic în mijlocul poporului lui
Dumnezeu în momente de conflict ºi de diviziune, confruntându-ne cu
necesitatea reconcilierii. Aceste glasuri profetice pot sã facã în aºa fel încât
poporul sã se adune într-o unitate reînnoitã pentru acþiune.

În timp ce ne strãduim pentru a ajunge la unitate în acelaºi cuget ºi în ace-
eaºi simþire, suntem chemaþi sã-l cãutãm pe Domnul ºi pacea sa aºa cum
a scris psalmistul.

Întrebãri

• Îþi aminteºti vreo ocazie în care menþionarea în mod profetic a unui
dezacord dureros în cadrul Bisericii a presupus începutul unei efort reîn-
noit pentru a ajunge la o unitate mai mare?

• Totuºi, ce teme provoacã diviziuni între cei care suntem angajaþi în ecu-
menism? Ce drumuri vezi spre o unitate mai mare?

Rugãciune

Dumnezeul iubirii, ne dai martori profetici în timpuri de conflict ºi divi-
ziune. Când te cãutãm, Doamne, trimite-l pe Duhul Sfânt pentru a ne
transforma în fãcãtori de reconciliere, uniþi în acelaºi cuget ºi în aceeaºi
simþire. Îþi cerem aceasta prin Isus Cristos, Domnul nostru. Amin.
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ZIUA A ºASEA

Împreunã… aparþinem lui Cristos

LECTURA I
Le va trimite un salvator.
Citire din cartea profetului Isaia 19,19-25
19 În ziua aceea, va fi un altar pentru Domnul în þara Egiptului ºi o stelã
la hotarul sãu pentru Domnul: 20 aceasta va fi semn ºi mãrturie pentru Domnul
Sabaot în þara Egiptului. Ei vor striga cãtre Domnul din cauza asupritorilor
ºi el le va trimite un salvator ºi un apãrãtor care îi va elibera. 21 Domnul se
va face cunoscut Egiptului ºi Egiptul îl va cunoaºte pe Domnul în ziua
aceea; vor aduce Domnului jertfe ºi ofrande, vor face voturi Domnului
ºi le vor împlini. 22 Domnul va lovi Egiptul: el îl va lovi ºi el îl va vindeca.
Ei se vor întoarce la Domnul, iar Domnul va fi binevoitor cu ei ºi îi va
vindeca. 23 În ziua aceea, va fi un drum din Egipt spre Asiria: asirienii vor
merge în Egipt ºi egiptenii în Asiria; egiptenii vor sluji cu asirienii. 24 În ziua
aceea, Israel va fi al treilea cu Egiptul ºi Asiria, o binecuvântare în mijlocul
pãmântului. 25 Domnul Sabaot va binecuvânta, zicând: «Binecuvântat sã
fie Egiptul, poporul meu, ºi Asiria, lucrarea mâinii mele, ºi Israel, moº-
tenirea mea!»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 139,1-12 (R.: 7)

R.: Unde aº putea merge departe de duhul tãu?

Doamne, tu mã cercetezi ºi mã cunoºti;
2 ºtii când mã aºez ºi când mã scol; pãtrunzi de departe intenþiile mele;
3 fie cã umblu, fie cã stau culcat, nimic nu-þi scapã;

toate cãrãrile mele îþi sunt cunoscute. R.

4 Înainte de a-mi ajunge cuvântul pe limbã, 
tu, Doamne, îl cunoºti întru-totul.

5 Tu mã învãlui din faþã ºi din spate ºi mâna ta stã întinsã asupra mea.
6 Minunatã este pentru mine cunoaºterea ta,

prea înaltã ca sã o pot înþelege. R.
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7 Unde aº putea merge departe de duhul tãu
ºi unde aº putea fugi dinaintea feþei tale?

8 Dacã m-aº urca la cer, tu eºti acolo;
dacã m-aº coborî în locuinþa morþilor, tu eºti de faþã. R.

9 Dacã aº lua aripile aurorei ºi m-aº opri dincolo de mare,
10 ºi acolo mâna ta m-ar conduce ºi dreapta ta m-ar þine.
11 Dacã aº spune: „Cel puþin întunericul sã mã acopere

ºi lumina sã devinã noapte în jurul meu!” R.

12 Dar nici întunericul nu-i întuneric pentru tine,
iar noaptea este luminoasã ca ziua
ºi întunericul este ca lumina. R.

LECTURA A II-A
Dacã un mãdular suferã (…), dacã unui mãdular i se acordã cinste.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
cãtre Corinteni 12,12-26
Fraþilor, 12 sã facem o comparaþie: trupul nostru formeazã un tot, deºi are
multe mãdulare, iar toate mãdularele, deºi sunt multe, nu formeazã decât
un singur trup. Tot aºa ºi Cristos. 13 Toþi, iudei sau pãgâni, sclavi sau oameni
liberi, am fost botezaþi într-un singur Duh, ca sã formãm un singur trup,
ºi acelaºi Duh a potolit setea tuturor. 14 Trupul omului este alcãtuit din mai
multe mãdulare, nu din unul singur. 15 Chiar dacã ar spune piciorul: „Eu
nu sunt mânã, deci nu fac parte din trup”, nu înseamnã cã nu face parte din
trup. 16 Chiar dacã ar spune urechea: „Eu nu sunt ochi, deci nu fac parte din
trup”, nu înseamnã cã nu face parte din trup. 17 Dacã trupul n-ar avea decât
ochi, cum ar putea auzi? Dacã n-ar avea decât urechi, cum ar putea simþi
mirosul? 18 Dumnezeu însã a orânduit diferitele mãdulare ale trupului
dupã ordinea stabilitã de el. 19 Un singur mãdular nu poate forma un trup;
20 pentru a avea un trup e nevoie de mai multe mãdulare. 21 Ochiul deci nu
poate spune mâinii: „Eu n-am nevoie de tine”; capul nu poate spune picioa-
relor: „n-am nevoie de voi”. 22 Dimpotrivã, acele pãrþi ale trupului care ar
pãrea mai delicate sunt de mai mare trebuinþã, 23 iar pe cele pe care le
considerãm mai puþin nobile le tratãm cu mai mult respect, iar pe cele
mai puþin decente le tratãm mult mai cuviincios; 24 grijã pe care nu trebuie
s-o avem faþã de cele decente. Însã Dumnezeu astfel a alcãtuit trupul,
încât a dat mai multã cinste acelor mãdulare de care avea mai mare nevoie.
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25 El a voit sã nu fie dezbinare în trup, ci diferitele mãdulare sã aibã toate
grijã unele de altele. 26 Dacã un mãdular suferã, toate mãdularele suferã
împreunã cu el, dacã unui mãdular i se acordã cinste, toate se bucurã îm-
preunã cu el. 

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 14,6
(Aleluia) Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa, spune Domnul, nimeni nu vine
la Tatãl, decât prin mine. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cel care nu este împotriva noastrã este cu noi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
dupã sfântul Marcu 9,38-40
În acel timp, 38 Ioan, unul dintre cei doisprezece, i-a spus lui Isus: „Învãþã-
torule, am vãzut pe cineva cã scotea diavoli în numele tãu; am voit sã-l
împiedicãm, cãci nu-i din rândul acelora care ne urmeazã”. 39 Isus i-a
rãspuns: „Nu-l împiedicaþi, cãci cel care face o minune în numele meu
nu poate, imediat dupã aceea, sã mã vorbeascã de rãu. 40 Cel care nu este
împotriva noastrã este cu noi”.

Cuvântul Domnului

Trei puncte pentru reflecþie

Isaia ºi-a imaginat o zi în care egiptenii ºi asirienii îl vor adora pe Dum-
nezeu împreunã cu Israel, ca popor al sãu. Unitatea creºtinilor este legatã
de planul lui Dumnezeu cu privire la unitatea întregii omeniri ºi, în defi-
nitiv, unitatea întregului cosmos. Ne rugãm pentru ziua în care îl vom
adora cu toþii, împreunã, pe Dumnezeu, uniþi în una ºi aceeaºi credinþã ºi
în una ºi aceeaºi comuniune euharisticã.

Suntem binecuvântaþi prin darurile diferitelor tradiþii ecleziale. A recunoaºte
aceste daruri în ceilalþi ne stimuleazã spre unitatea vizibilã deplinã.

Botezul nostru ne uneºte ca trup în Cristos. Chiar dacã valorizãm Bisericile
noastre particulare, Paul ne aminteºte cã toþi cei care invocã numele Dom-
nului sunt cu noi în Cristos, pentru cã toþi aparþinem aceluiaºi trup. Nu existã
nimeni cãruia sã-i putem spune „Nu am nevoie de tine” (1Cor 12,21).
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Întrebãri

• Care sunt semnele „apartenenþei la Cristos”?

• În ce moduri expresia „aparþin lui Cristos” ar putea sã fie folositã ca
sã-i divizeze pe creºtini în loc sã-i uneascã?

Rugãciune

Îþi aducem mulþumire, Dumnezeule, pentru cã ne binecuvântezi pe toþi ºi
pe fiecare dintre membrii trupului lui Cristos cu darurile Duhului tãu.
Ajutã-ne sã ne susþinem unii pe alþii, sã respectãm diferenþele noastre ºi
sã lucrãm pentru unitatea celor care în lume îl invocã pe Isus ca Domn.
Amin.

ZIUA A OPTA

Împreunã… proclamãm mesajul evanghelic

LECTURA I

M-a trimis sã aduc sãracilor vestea cea bunã.

Citire din cartea profetului Isaia 61,1-3a
1 Duhul Domnului este peste mine, cãci Domnul m-a uns ºi m-a trimis sã
aduc sãracilor vestea cea bunã, sã-i vindec pe cei cu inima zdrobitã; sã le
vestesc celor închiºi eliberarea ºi celor prinºi în rãzboi libertatea; 2 sã dau de
ºtire un an de milostivire al Domnului ºi o zi de rãzbunare a Dumnezeului
nostru; sã-i mângâi pe toþi cei întristaþi; 3a sã aduc alinare celor care plâng
în Sion; sã le pun pe cap o coroanã împãrãteascã în locul cenuºii de
pocãinþã, sã le schimb veºmântul de doliu cu untdelemnul bucuriei, sã le
pun haine de sãrbãtoare în locul disperãrii.

Cuvântul Domnului
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PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,2.5-6.7.8-9 (R.: 2a)
R.: O generaþie va povesti altei generaþii lucrãrile tale
2 Laudã, suflete al meu, pe Domnul!

Voi lãuda pe Domnul în toatã viaþa mea,
voi cânta Dumnezeului meu cât voi trãi. R.

5 Fericit este acela care are ca sprijin pe Dumnezeul lui Iacob,
fericit este acela care îºi pune încrederea în Domnul Dumnezeul sãu.

6 Domnul a fãcut cerul ºi pãmântul, marea ºi toate câte se aflã în ele.
Domnul este totdeauna credincios cuvântului sãu. R.

7 Domnul este în veci credincios cuvântului sãu,
el face dreptate celor asupriþi.
Domnul dã pâine celor flãmânzi
ºi elibereazã pe cei închiºi. R.

8 Domnul lumineazã pe cei orbi,
Domnul ridicã pe cei împovãraþi,
Domnul iubeºte pe cei neprihãniþi,

9 Domnul are grijã de cel strãin,
Domnul sprijinã pe vãduvã ºi orfan,
dar nimiceºte calea celor rãi. R.

LECTURA A II-A
V-am învãþat ceea ce am primit eu însumi.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
cãtre Corinteni 15,1-8
Fraþilor, 1 vã reamintesc evanghelia pe care v-am predicat-o, pe care voi
aþi primit-o ºi în care voi rãmâneþi neclintiþi. 2 Prin ea veþi fi mântuiþi, dacã
o veþi pãstra aºa cum v-am vestit-o. Altfel, degeaba aþi crezut. 3 Înainte
de toate v-am învãþat ceea ce am primit eu însumi, ºi anume: Cristos a murit
pentru pãcatele noastre, potrivit Scripturilor, ºi 4 a fost îngropat; a înviat
a treia zi potrivit Scripturilor 5 ºi i-a apãrut lui Petru, apoi celor doisprezece.
6 Dupã aceea s-a arãtat la peste cinci sute de fraþi deodatã, dintre care cei
mai mulþi sunt în viaþã, iar unii au murit. 7 Dupã aceasta i s-a arãtat lui Iacob,
apoi tuturor apostolilor. 8 În cele din urmã, ca unuia nãscut înainte de vreme,
mi-a apãrut ºi mie.

Cuvântul Domnului
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VERS LA EVANGHELIE Lc 4,18-19
(Aleluia) Domnul m-a trimis sã vestesc sãracilor evanghelia;
sã propovãduiesc celor închiºi eliberarea. (Aleluia)

EVANGHELIA

Aceste cuvinte ale Scripturii pe care le-aþi auzit acum s-au împlinit astãzi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
dupã sfântul Luca 4,14-21
În acel timp, 14 Isus, împins de puterea Duhului Sfânt, s-a întors în Galileea
ºi s-a dus vestea despre el în tot þinutul dimprejur. 15 Învãþa în sinagogile lor,
slãvit fiind de toþi. 16 Apoi a venit la Nazaret, unde fusese crescut, ºi dupã
obiceiul sãu, a intrat într-o zi de sâmbãtã în sinagogã ºi s-a ridicat sã citeascã.
17 I s-a dat cartea profetului Isaia. Deschizând cartea, a gãsit locul unde era
scris: 18 „Duhul Domnului este asupra mea; el m-a sfinþit prin ungere ca sã
vestesc sãracilor evanghelia, m-a trimis sã vindec pe cei zdrobiþi cu inima,
sã propovãduiesc celor prinºi în rãzboi eliberarea ºi celor orbi vederea, sã
dau celor asupriþi libertatea 19 ºi sã vestesc anul de îndurare al Domnului”.
20 Închizând cartea ºi dând-o slujitorului, s-a aºezat, iar ochii tuturor din
sinagogã erau aþintiþi asupra lui. 21 Atunci a început sã le spunã: „Aceste
cuvinte ale Scripturii pe care le-aþi auzit acum s-au împlinit astãzi”. 

Cuvântul Domnului

Trei puncte pentru reflecþie

Împreunã proclamãm din nou vestea cea bunã profeþitã de Isaia, împlinitã
în Isus, Domnul nostru, predicatã de apostolul Paul ºi primitã de Bisericã.
Fãcând faþã cu onestitate diferenþelor pe care le avem ºi etichetelor fiecãrei
denumiri, niciodatã nu trebuie sã pierdem din vedere mandatul comun pe
care l-am primit de a proclama evanghelia lui Isus Cristos.

Paul este trimis sã proclame evanghelia, „nu cu înþelepciunea cuvântului,
ca nu cumva sã devinã zadarnicã crucea lui Cristos” (1Cor 1,17). Drumul
spre unitate se aflã în puterea crucii.

Evanghelia pe care o proclamãm devine tangibilã ºi relevantã pentru noi
atunci când suntem martori ai lucrãrii lui Isus Cristos în propriile noastre
vieþi ºi în viaþa comunitãþii creºtine.
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Întrebãri

• În ce manierã „evanghelia” pe care ai primit-o este legatã de transmi-
terea sa culturalã ºi istoricã?

• A fost acest lucru o piedicã pentru unitate?

• Cum ar putea o unitate mai mare în Cristos sã ne facã martori mai buni
ai evangheliei pe care am primit-o?

Rugãciune

Dumnezeul milostivirii, ni l-ai trimis pe Fiul tãu Isus Cristos în puterea
Duhului Sfânt pentru a rãscumpãra poporul tãu. Uneºte-ne în diversitatea
noastrã, pentru ca sã putem afirma ºi proclama împreunã vestea cea bunã
a vieþii, morþii ºi învierii lui Cristos pentru o lume care are nevoie de evan-
ghelia sa. Amin.
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CONTEXTUL ECUMENIC ÎN CANADA3

Între numeroºii factori care au influenþat experienþa religioasã canadianã
se aflã extinderea þãrii. Canada este al doilea stat ca mãrime din lume, cu
40% din teritoriul sãu în Arctica, la 60o latitudine nordicã. Extinzându-se
de la Atlantic pânã la Pacific ºi de la Statele Unite pânã la Polul Nord,
Canada are zece provincii ºi trei teritorii. Suntem înconjuraþi de trei oceane:
Atlanticul, Pacificul ºi Arcticul. Singura noastrã frontierã terestrã este cu
Statele Unite ºi a experimentat aproape 200 de ani de pace. Canada este
o confederaþie de colonii britanice antice, cu un guvern de tip parlamentar,
într-un sistem federal de zece provincii ºi trei teritorii. Unirea vechilor
teritorii coloniale ºi independenþa de Marea Britanie s-au produs în formã
paºnicã ºi Canada continuã sã fie o þarã care susþine cu fermitate anga-
jarea ºi cooperarea internaþionalã. Marile distanþe dintre oraºele noastre
au mãrit pe de o parte încrederea în ele însele ºi formarea de identitãþi
diferenþiate în fiecare regiune, însã pe de altã parte au putut da naºtere ºi
la sentimente de înstrãinare sau de resentiment.

Canada este cunoscutã prin bogãþia sa naturalã: munþii sãi, pãdurile, lacuri
ºi râuri, mãrile noastre de grâu ºi trei coaste oceanice. Este un pãmânt bogat
în agriculturã ºi în resurse naturale. Canada este ºi un þinut cu oameni
diferiþi: Primele Naþiuni, eschimoºi ºi metiºi4 ºi multe persoane care au
venit din toatã lumea ca sã se stabileascã aici. Avem douã limbi oficiale,
franceza ºi engleza, chiar dacã mulþi canadieni celebreazã ºi moºtenirea
culturalã ºi lingvisticã a patriei strãmoºilor lor.

Jacques Cartier, primul explorator francez care a navigat pe apele râului
Sfântul Laurenþiu (St. Lawrence River), a fost primul european care i-a
auzit pe indigeni folosind cuvântul „Canada”, care înseamnã „sat”. Primii

55

3 Acest text este reprodus sub singura autoritate ºi responsabilitate a grupului ecu-
menic din India, care s-a reunit pentru a scrie materialele pentru Sãptãmâna de Rugã-
ciune pentru Unitatea Creºtinilor 2013.
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coloni din Franþa erau în majoritatea lor catolici romani, însã a venit ºi un
numãr considerabil de protestanþi, îndeosebi negustori hughenoþi. Ten-
siunile religioase din Franþa nu au trecut în Noua Franþã, unde grupuri,
cum ar fi iezuiþii, cooperau cu plãcere cu protestanþii. Cu toate acestea,
din pãcate, perioada iniþialã de colaborare a lãsat loc discriminãrii ºi mai
departe numai catolicilor li se permitea în mod oficial sã se instaleze drept
coloni în Noua Franþã. Primul nume al oraºului Montreal, „Ville Marie”,
proclama aceste origini catolice.

La jumãtatea secolului al XVIII-lea, Noua Franþã a fost cedatã Marii Britanii
ºi familiile franceze-canadiene, în majoritatea lor catolice, s-au transformat
în supuºi ai regelui anglican din Anglia. Într-un timp în care Marea Bri-
tanie încã mai avea legi în vigoare care îi discriminau pe catolici, Coroana
a garantat libertatea religioasã în Canada, precum ºi libertãþile lingvisticã,
educativã ºi culturalã. Cu toate acestea, s-au alternat perioade de tole-
ranþã cu altele de duritate mai mare sub acest regim. Pânã în anii 1950,
episcopii catolici supervizau majoritatea instituþiilor sociale din comuni-
tãþile franceze. În timp, þara a crescut ºi a integrat valuri de imigraþie în
anii urmãtori. Coloni englezi, scoþieni ºi irlandezi au început sã vinã la
sfârºitul secolului al XVIII-lea. La succesivele valuri de imigraþie, în timpul
secolului al XIX-lea, provenind din Europa occidentalã ºi orientalã, s-au
unit dupã aceea importante valuri de latinoamericani, africani, arabi ºi
asiatici. În secolul al XX-lea, oameni din toate pãrþile lumii au venit în
Canada ca imigranþi ºi refugiaþi, inclusiv un numãr considerabil de orto-
docºi din Europa de est ºi din Orientul Mijlociu, ale cãror tradiþii creºtine
au îmbogãþit panorama canadianã. Astãzi, creºtinii canadieni se roagã în
o sutã de limbi ºi dialecte ºi pãstreazã elementele distinctive ale culturilor
lor în cadrul unui bogat mozaic cultural ºi religios. De asemenea, s-au stabilit
în Canada membri ai altor religii, cum ar fi evrei, musulmani, sikhs, hin-
duºi ºi bahai. Oraºele canadiene se situeazã printre cele mai multiculturale
ºi multireligioase din lume. Politici ale guvernelor anterioare propuse pentru
a mãri asimilarea au fost înlocuite de multiculturalismul oficial, începând
din anii 1970. Þara s-a îmbogãþit cu contribuþiile cetãþenilor ºi cetãþenelor
de diferite origini etnice ºi ne bucurã prezenþa lor vizibilã în ambientul
politic, educativ, sanitar, artistic, comunicativ, întreprinzãtor ºi religios.

Timp de peste 150 de ani unele dintre denominaþiunile creºtine din Canada
au lucrat cu guvernul federal pentru a gestiona internatele indigene, care
îi luau pe copiii aborigeni – uneori împotriva voinþei pãrinþilor lor – pentru
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a-i educa ºi a-i asimila în cultura europeanã. Aceste ºcoli care pretindeau
sã dezrãdãcineze limbajul ºi cultura, uneori s-au transformat ºi în locuri
pentru abuzul fizic, emoþional ºi sexual. Bisericile mai mari ºi confesiuni
din Canada – catolicã, unitã, anglicanã ºi presbiterianã – au fost complice
ºi recent au cerut iertare în diferite maniere. Aceste Biserici lucreazã
acum în strânsã colaborare cu popoarele aborigene în cãutarea dreptãþii,
vindecãrii, adevãrului ºi reconcilierii; recent, acest lucru s-a fãcut printr-o
Comisie Naþionalã a Adevãrului ºi Reconcilierii5, care face parte dintr-un
rãspuns comprehensiv cu privire la moºtenirea internatelor.

Încã de la cele mai timpurii experienþe de frontierã, Bisericile canadiene
au dezvoltat un instinct de cooperare în slujirea pastoralã. Deja în decada
din 1880 misiunile presbiteriene, metodiste ºi congregaþioniste din Canada
occidentalã cooperau pentru a duce la împlinire responsabilitatea misiunii.
Asta a condus la Bisericile Unite, care a dat impulsul pentru înfiinþarea
Bisericii Unite din Canada, în anul 1925, prima uniune eclezialã ecume-
nicã modernã din lume. Cei care au propus-o o vedeau ca o manierã de
a facilita un leadership creºtin unit în proiectul de construire a naþiunii.
Astãzi, cooperarea în slujire are loc în multe alte forme. Atenþia spiritualã
se împãrtãºeºte prin capelanii ecumenice în închisori, spitale, universitãþi
ºi în armatã. Cea mai mare parte din formarea teologicã oficialã în þarã se
desfãºoarã în ºcoli ecumenice sau consorþii. Alte forme de cooperare s-au
desfãºurat în slujirea pastoralã, cum sunt Ministerele Ecumenice Împãr-
tãºite, în care douã sau mai multe denominaþiuni împãrtãºesc edificii, slu-
jitori ºi programe ºi realizeazã un act liturgic comun în fiecare sãptãmânã.

24 de denominaþiuni se unesc în Consiliul Canadian al Bisericilor (CCC),
unul dintre consiliile ecleziale cele mai mari din lume, care grupeazã an-
glicani, catolici, reformaþi, evanghelici, biserici libere ºi tradiþii ortodoxe
din Europa de est ºi orientale. CCC, care foloseºte un model de luare de
decizie bazat pe consens, s-a întemeiat în anul 1944 ºi membrii sãi repre-
zintã 85% dintre creºtinii din Canada. Este important sã se evidenþieze
cã Conferinþa Episcopalã Canadianã, a episcopilor catolici, este membru
cu drept deplin al CCC, aºa cum sunt ºi ºase denominaþiuni evanghelice.
Fraternitatea Evanghelicã din Canada (EFC este prescurtarea în englezã:
Evangelical Fellowschip of Canada) reuneºte denominaþiuni, ministere
paraecleziale ºi congregaþii locale din tot spectrul evanghelic ºi penticostal.
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O serie de Biserici sunt membre sau observatori atât în CCC cât ºi în EFC.
Aceste douã organisme lucreazã cu o colaborare foarte strânsã în ultimii ani.

Multe Biserici canadiene sunt implicate în relaþii bilaterale ºi multilaterale
atât la nivel naþional cât ºi local. Unirea cea mai semnificativã a fost cea
fãcutã în anul 1925 de numeroase Biserici presbiteriene, metodiste ºi con-
gregaþioniste pentru a forma Biserica Unitã din Canada, însã s-au dezvoltat
multe alte forme de fraternitate ºi comuniune, cum ar fi Declaraþia Waterloo
anglicano-luteranã despre comuniunea deplinã, din anul 2001. Dialogurile
teologice canadiene au contribuit la studiu ºi la reflecþie la nivel local ºi
au împãrtãºit rezultatele lor în dialoguri internaþionale.

Unul dintre multele aspecte inovatoare ale ecumenismului canadian este
formarea a peste 50 de coaliþii interecleziale pentru dreptatea socialã de la
începuturile anilor 1960. Proiectul Ploughshares, Consiliul Intereclezial
al Femeilor din Canada, KAIROS, Iniþiative Ecumenice Canadiene pentru
Dreptate, Forul de Biserici Canadiene pentru Ministere Globale ºi altele
au ajutat Bisericile ºi guvernul în investigarea ºi angajarea în probleme
sociale complexe.

Centrul Canadian pentru Ecumenism a fost fondat de Irénée Beaubien,
în Montreal, în anul 1963, într-un vibrant ambient francez ºi englez. Oferã
resurse naþionale, cum ar fi revista Ecumenism, care se publicã în ediþii
englezã ºi francezã ºi care se trimite la abonaþi din 40 de þãri. Sensibilitatea
constantã a centrului faþã de miºcãrile sociale este demonstratã în noul
program Biserica Verde, care ajutã Bisericile de toate denominaþiunile
sã se transforme în pãzitoare mai bune ale creaþiei.

Chemarea Conciliului Vatican II, la începuturile anilor 1960, a avut un
impact pozitiv în creºterea ecumenismului în Canada. Cunoaºterea ºi expe-
rienþa ecumenismului în Canada sunt evidente în scrisoarea pastoralã din
anul 1962 a cardinalului Paul-Émile Léger, arhiepiscop de Montreal, inti-
tulatã Chrétiens désunis („Creºtinii dezbinaþi”). În ea, Léger nu cheamã la
convertirea protestanþilor la catolicism, ci îi invitã pe catolici sã se roage
pentru unitate, în special printr-o renaºtere ºi o convertire a Bisericii Catolice
însãºi. În cuvinte care anticipau Conciliul Vatican II, cardinalul recunoºtea
cã „preocuparea pentru unitate se transformã în principalul focar al creº-
tinismului contemporan” ºi cã aceastã importantã miºcare „s-a nãscut
sub inspiraþia Duhului Sfânt”. În aceastã reflecþie despre misterul unitãþii
ºi dezbinãrii creºtinilor sublinia cã toate persoanele botezate în mod valid
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„sunt inserate în Cristos ºi formeazã cu el un singur trup”. De asemenea,
preciza cã în lumina dorinþei exprese a lui Cristos, dezbinarea este „un
scandal” ºi „un rãu”. Pentru aceasta, cardinalul îndemna turma sa sã se
roage pentru unitate ºi sã intre în dialog cu fraþii creºtini, recunoscând cã
responsabilitãþile pentru dezbinare sunt împãrþite în ambele pãrþi.

Auzind vorbindu-se despre discrete reuniuni lunare între pastori protestanþi
ºi preoþi catolici, organizate în Montreal de cãtre Beaubien, la începutul
anului 1958, Consiliul Mondial al Bisericilor a ales sã celebreze a patra
conferinþã mondialã a Comisiei „Credinþã ºi Constituþie” în acest oraº, în
anul 1963. Aceastã întâlnire a peste 450 de teologi din cele mai diferite
þãri ºi denominaþiuni, primiþi cu cãldurã de o populaþie majoritar catolicã,
a fost un mare eveniment ecumenic. O întâlnire de fraternitate creºtinã
celebratã în timpul conferinþei în Universitatea din Montreal a reunit
1.500 de creºtini. În Expo 67, Târgul Mondial organizat la Montreal,
principalele Biserici din Canada ºi Vaticanul au lãsat deoparte obiceiul
lor de a monta chioºcuri separate ºi s-au unit într-un „Pavilion creºtin”.
În istoria Expoziþiilor Universale aceasta a fost prima datã când se înfiinþa
un pavilion ecumenic.

Alte grupuri ecumenice au apãrut dupã Conciliul Vatican II ºi în decadele
care au urmat: Consiliul Ecumenic Atlantic (1966), Quebec Ecumenical
Network (1982) ºi Prairie Centre for Ecumenism (1984) sunt de o relevanþã
deosebitã. Prairie Centre for Ecumenism, înfiinþat în Saskatoon de Bernard
de Margerie, este patronat de ºapte denominaþiuni ºi se concentreazã pe
educaþia ºi formarea ecumenicã, în timpul care foloseºte ca resursã na-
þionalã pentru Ministerele Ecumenice Împãrtãºite (Ecumenical Shared
Ministries). Pentru toatã þara se promoveazã ecumenismul de cãtre grupuri
ministeriale în zone rurale ºi în cartiere urbane, de asemenea, de numeroase
consilii ale Bisericilor. Diferite iniþiative ecumenice au înflorit în þarã: cele-
brãri împãrtãºite în timpul Sãptãmânii de Rugãciune pentru Unitatea Creº-
tinilor, formarea comunã în facultãþi teologice, activitãþi pentru pace ºi pen-
tru dreptatea socialã, publicaþii etc. Ca parte integralã a vieþii Bisericii în
Canada, familiile interecleziale trãiesc provocãrile ºi binecuvântãrile muncii
pentru unitatea creºtinilor ºi uneori asigurã ºefia la ministerele ecumenice.

Unul dintre aspectele cele mai vizibile ale drumului ecumenic recent a fost
implicarea crescândã a Bisericilor ºi a pastorilor evanghelici în întâlnirile
ecumenice locale, în actele liturgice ºi în dialog, precum ºi în ministerele
comunitare. Dupã o perioadã de apropiere inter-evanghelicã, vedem acum
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noi oportunitãþi pentru dialogul dintre principalele Biserici protestante
istorice, evanghelici ºi penticostali, ortodocºi din est ºi din Orient ºi catolici
romani. Evanghelicii din Canada se deschid faþã de celelalte Biserici locale
în cãutarea dialogului, a oportunitãþilor de a se ruga împreunã ºi de a coopera
pentru a da mãrturie oraºelor noastre. Bisericile înfruntã o realitate comunã
în care deja nu au influenþa socialã de care se bucurau odinioarã ºi pentru multe
Biserici istorice numãrul credincioºilor lor se reduce în mod dramatic.

Diferenþele din cadrul comunitãþii creºtine cu privire la prioritatea sau nece-
sitatea de a evangheliza persoanele de altã confesiune au continuat sã fie
factori care inhibã cooperarea. Cu toate acestea, cooperarea creºtinã în
dialogul interreligios a crescut în ultimii ani, de vreme ce frecvent se prac-
ticã în formã comunã între Biserici.

Oare a fost Cristos împãrþit în Canada? Desigur, se poate afirma cã sunt
diviziuni între creºtinii din Canada. Comunitatea creºtinã din Canada este
divizatã cu privire la rolul femeii fie în Bisericã fie în societate, de ase-
menea, este divizatã în probleme etice ca avortul, eutanasia ºi cãsãtoriile
homosexuale. Multe dintre aceste diviziuni strãbat diferenþele dintre
denominaþiuni. Cu toate acestea, în faþa noilor probleme sociale, unele
comunitãþi religioase au început sã se implice cu vecinii lor în moduri
noi ºi pozitive. De fapt, istoria Canadei a avut epoci de tensiune ºi riva-
litate, de vieþi trãite în ignorarea ºi indiferenþa faþã de celãlalt. Prin toate
acestea am învãþat sã luãm în considerare valorile celorlalþi pentru a putea
trãi împreunã în pace. Continuãm sã fim divizaþi prin doctrinã, educaþie
ºi practicã ºi pentru a menþine propria noastrã particularitate religioasã,
însã peregrinarea noastrã spre unitate rãmâne sub conducerea lui Dumnezeu.

Aspiraþiile exprimate în aceastã rugãciune de la celebrãrile centenarului
canadian, din anul 1967, continuã sã reflecteze asupra spiritului canadian
modern:

„Sã ne rugãm ºi sã trãim pentru o lume în care popoarele din toate naþiunile
vor fi unite în gândire, cuvânt ºi acþiune; ajutã-ne sã fim în mod transparent
oneºti, curaþi ºi plini de iubire în relaþiile noastre cu alþii în lumea noastrã
ºi în fiecare lume. Sã ne rugãm pentru armonia ºi realizarea fiecãrui suflet
în aceastã naþiune ºi în fiecare naþiune; ajutã-ne sã lucrãm ºi sã trãim pentru
ca foamea, sãrãcia, ignoranþa ºi boala sã disparã ºi sã vinã împãrãþia ta.
Amin”.
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LISTA TEMELOR RUGÃCIUNII 
PENTRU UNITATEA CREªTINILOR (1968-2014)

Temele elaborate împreunã începând cu anul 1968 – anul în care
debuteazã reuniunile oficiale – de cãtre Comisia „Credinþã ºi Constituþie”

a Consiliului Ecumenic al Bisericilor 
ºi Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unitãþii Creºtinilor

1968 „Spre lauda slavei sale” (Ef 1,14)
1969 „Chemaþi la libertate” (Gal 5,13)

(Reuniunea pregãtitoare a avut loc la Roma, Italia.)
1970 „Noi suntem colaboratorii lui Dumnezeu” (1Cor 3,9)

(Reuniunea pregãtitoare a avut loc la Mãnãstirea din Niederaltaich,
Republica Federalã Germanã.)

1971 „... ºi împãrtãºirea Sfântului Duh” (2Cor 13,13)
(Reuniunea pregãtitoare a avut loc la Bari, Italia.)

1972 „Vã dau o poruncã nouã” (In 13,34)
(Reuniunea pregãtitoare a avut loc la Geneva, Elveþia.)

1973 „Doamne, învaþã-ne sã ne rugãm” (Lc 11,1)
(Reuniunea pregãtitoare a avut loc la Abaþia din Montserrat, Spania.)

1974 „ªi sã mãrturiseascã toatã limba cã Isus Cristos este Domn” (Fil 2,1-13)
(Reuniunea pregãtitoare la Geneva, Elveþia)
(În luna aprilie 1974, a fost scrisã o scrisoare cãtre Bisericile-membre
ca ºi altor pãrþi interesate pentru a crea grupuri locale, care sã poatã
participa la pregãtirea broºurii pentru Sãptãmâna de rugãciune. Un
grup australian a fost primul care s-a angajat concret pregãtind în 1975
proiectul iniþial al broºurii pentru Sãptãmâna de rugãciune.)

1975 „Voinþa Tatãlui: toþi reuniþi sub un singur cap, Cristos” (Ef 1,3-10)
(Proiectul textului a fost elaborat de un grup australian. Reuniunea
pregãtitoare a avut loc la Geneva.)

1976 „Chemaþi sã fim ceea ce suntem” (1In 3,2)
(Proiectul textului a fost elaborat de Conferinþa Bisericilor din Caraibe.
Reuniunea pregãtitoare a avut loc la Roma, Italia.)

1977 „Speranþa nu dezamãgeºte” (Rom 5,1-5)
(Proiectul textului a fost elaborat în Liban, în plin rãzboi civil. Reuniu-
nea pregãtitoare a avut loc la Geneva.)
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1978 „Voi nu mai sunteþi strãini” (Ef 2,13-22)
(Proiectul textului a fost elaborat de un grup ecumenic din Manchester,
Anglia.)

1979 „Slujiþi unii altora spre slava lui Dumnezeu” (1Pt 4,7.11)
(Proiectul textului a fost elaborat în Argentina. Reuniunea pregãtitoare
a avut loc la Geneva.)

1980 „Vie împãrãþia ta” (Mt 6,10)
(Proiectul textului a fost elaborat de un grup ecumenic din Berlin,
Republica Democratã Germania. Reuniunea pregãtitoare a avut loc
la Milano, Italia.)

1981 „Un singur Duh daruri diferite – un singur trup” (1Cor 12,3b-13)
(Proiectul textului a fost elaborat de preoþii din Graymoor, USA.
Reuniunea pregãtitoare a avut loc la Geneva.)

1982 „Ca toþi sã-ºi gãseascã lãcaº în tine, Doamne” (Ps 84)
(Proiectul textului a fost elaborat în Kenya. Reuniunea pregãtitoare
a avut loc la Milano, Italia.)

1983 „Isus Cristos – viaþa lumii” (1In 1,1-4)
(Proiectul textului a fost elaborat de un grup ecumenic din Irlanda.
Reuniunea pregãtitoare a avut loc la Celigny [Bossey], Elveþia.)

1984 „Chemaþi la unitate prin crucea Domnului nostru” (1Cor 2,2 ºi Col 1,20)
(Reuniunea pregãtitoare a avut loc la Veneþia, Italia.)

1985 „De la moarte la viaþã cu Cristos” (Ef 2,4.7)
(Proiectul textului a fost elaborat în Jamaica. Reuniunea pregãtitoare
a avut loc la Grandchamp, Elveþia.)

1986 „Îmi veþi fi martori” (Fap 1,6.8)
(Textele au fost propuse în Iugoslavia [Slovenia]. Reuniunea pregã-
titoare a avut loc în Iugoslavia.)

1987 „Uniþi în Cristos, o fãpturã nouã” (2Cor 5,17-6,4a)
(Proiectul textului a fost elaborat în Anglia. Reuniunea pregãtitoare
a avut loc la Taizé, Franþa.)

1988 „Dragostea lui Dumnezeu alungã frica” (1In 4,18)
(Proiectul textului a fost elaborat în Italia. Reuniunea pregãtitoare a
avut loc la Pinerolo, Italia.)

1989 „Sã clãdim comunitatea: un singur trup în Cristos” (Rom 12,5-6a)
(Proiectul textului a fost elaborat în Canada. Reuniunea pregãtitoare
a avut loc la Whaley Bridge, Anglia.)
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1990 „Toþi sã fie una... ca lumea sã creadã” (In 17)
(Proiectul textului a fost elaborat în Spania. Reuniunea pregãtitoare
a avut loc la Madrid, Spania.)

1991 „Toate neamurile, lãudaþi-l pe Domnul” (Ps 17 ºi Rom 5,5-13)
(Proiectul textului a fost elaborat în Germania. Reuniunea pregãtitoare
a avut loc la Rotenburg an der Fulda, Republica Federalã Germania.)

1992 „Eu sunt cu voi... mergeþi” (Mt 28,16-20)
(Proiectul textului a fost elaborat în Belgia. Reuniunea pregãtitoare
a avut loc la Bruges, Belgia.)

1993 „Aduceþi roadele Duhului pentru unitatea creºtinilor” (Gal 5,22-23)
(Proiectul textului a fost elaborat în Zair. Reuniunea pregãtitoare a
avut loc lângã Zurich, Elveþia.)

1994 „Casa lui Dumnezeu: chemaþi sã fim „o singurã inimã ºi un singur
suflet” (Fap 4,32)
(Proiectul textului a fost elaborat în Irlanda. Reuniunea pregãtitoare
a avut loc la Dublin, Irlanda.)

1995 Koinonia: comuniunea în Dumnezeu ºi între noi (In 15,1-7)
(Reuniunea pregãtitoare a avut loc la Bristol, Anglia.)

1996 „Iatã, stau la uºã ºi bat” (Ap 3,14-22)
(Proiectul textului a fost elaborat în Portugalia. Reuniunea pregã-
titoare a avut loc la Lisabona, Portugalia.)

1997 „Vã rugãm, în numele lui Cristos, împãcaþi-vã cu Dumnezeu” (2Cor 5,20)
(Proiectul textului a fost elaborat în Scandinavia. Reuniunea pregã-
titoare a avut loc la Stocholm, Suedia.)

1998 „Duhul vine în ajutorul slãbiciunii noastre” (Rom 8,14-27)
(Proiectul textului a fost elaborat în Franþa. Reuniunea pregãtitoare
a avut loc la Paris, Franþa.)

1999 „Ei vor fi poporul lui ºi Dumnezeu însuºi va fi cu ei” (Ap 21,3)
(Proiectul textului a fost elaborat în Malaysia. Reuniunea pregãtitoare
a avut loc la Mãnãstirea de Bose, Italia.)

2000 „Binecuvântat sã fie Dumnezeu care ne-a binecuvântat în Cristos”
(Ef 1,3-14)
(Proiectul textului a fost elaborat de Consiliul Bisericilor din Orientul Mij-
lociu. Reuniunea pregãtitoare a avut loc în sanctuarul din La Verna, Italia.)

2001 „Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa” (In 14,1-6)
(Proiectul textului a fost elaborat în România. Reuniunea pregãtitoare
a avut loc la casa de odihnã din Vulcan, România.)
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2002 „În tine este izvorul vieþii” (Ps 36,6-10)
(Proiectul textului a fost elaborat în Germania de cãtre CCEE ºi KEK.
Reuniunea pregãtitoare a avut loc la Centrul Ecumenic Ottmaring din
Augsburg, Germania.)

2003 „Noi avem aceastã comoarã în vase de lut” (2Cor 4,7)
(Proiectul textului a fost elaborat în Argentina. Reuniunea pregãti-
toare a avut loc la Centrul Ecumenic „Los Rubios”, Malaga – Spania.)

2004 „Pacea mea o dau vouã” (In 14,23-31)
(Proiectul textului a fost elaborat în Siria, de comunitatea fraþilor din
Alep. Reuniunea pregãtitoare a avut loc la Secretariatul Pastoral al
Sediului Conferinþei Episcopale din Sicilia, Italia.)

2005 „Cristos, unica temelie a Bisericii” (1Cor 3,1-23)
(Proiectul textului a fost elaborat în Slovacia. Reuniunea pregãti-
toare a avut loc în Piestany, Slovacia.)

2006 „Unde doi sau trei se adunã în numele meu, acolo sunt ºi eu prezent
în mijlocul lor” (Mt 18,18-20)
(Proiectul textului a fost elaborat în Irlanda. Reuniunea pregãtitoare
a avut loc în Prosperous, County Kildare, Irlanda.)

2007 „Pe surzi îi face sã audã, iar pe cei muþi sã vorbeascã” (Mc 7,37)
(Proiectul textului a fost elaborat în Africa de Sud. Reuniunea pregã-
titoare a avut loc la Château de Faverges, Haute-Savoie, în Franþa.)

2008 „Rugaþi-vã fãrã încetare” (1Tes 5,17)
(Proiect elaborat în SUA. Reuniunea pregãtitoare la Graymoor, SUA.)

2009 „Sã fie una în mâna ta” (Ez 7,37).
(Proiect elaborat în Coreea. Reuniunea pregãtitoare la Marseille, Franþa.)

2010 „Voi veþi fi martorii acestor lucruri” (Lc 24,48)
(Proiect elaborat în Scoþia. Reuniune pregãtitoare la Glasgow, Scoþia.)

2011 „Uniþi în învãþãtura apostolilor, în comuniunea fraternã, la frângerea
pâinii ºi în rugãciune” (cf. Fap 2,42)
(Proiect elaborat în Ierusalim. Reuniune pregãtitoare în Saydnaya, Siria.)

2012 „Toþi vom fi schimbaþi prin victoria Domnului nostru Isus Cristos”
(cf. 1Cor 15,51-58)
(Proiect elaborat în Polonia. Reuniune pregãtitoare la Varºovia, Polonia.)

2013 „Ce cere Domnul de la noi?” (cf. Mih 6,6-8)
(Proiect elaborat în India. Reuniune pregãtitoare în Bangalore, India.)

2014 „Oare a fost Cristos împãrþit?” (1Cor 1,1-17)
(Proiect elaborat în Canada. Reuniune pregãtitoare în Montreal, Canada.)



CÂTEVA DATE IMPORTANTE 
DIN ISTORIA SÃPTÃMÂNII DE RUGÃCIUNE 

PENTRU UNITATEA CREªTINILOR

1740 Scoþia
În Scoþia ia fiinþã o miºcare penticostalã cu legãturi în America de
Nord, al cãrei mesaj pentru reînnoirea credinþei cheamã la rugãciune
pentru ºi împreunã cu toate Bisericile.

1820 James Haldane Stewart
Reverendul James Haldane Stewart publicã „Sfaturi pentru unitatea
generalã a creºtinilor în vederea unei revãrsãri a Duhului” (Hints for
the outpouring of the Spirit).

1840 Ignatius Spencer
Reverendul Ignatius Spencer, un convertit la catolicismul roman,
sugereazã o „Unire în rugãciune pentru unitate”.

1867 Lambeth
Prima adunare a episcopilor anglicani la Lambeth insistã asupra rugã-
ciunii pentru unitate în introducerea fãcutã la rezoluþiile sale.

1894 Leon al XIII-lea
Papa Leon al XIII-lea încurajeazã practicarea Octavei de rugãciune pen-
tru unitate în contextul Rusaliilor.

1908 Paul Wattson
Celebrarea „Octavei pentru unitatea Bisericii”, la iniþiativa reveren-
dului pãrinte Paul Wattson.

1926 „Credinþã ºi Constituþie”
Miºcarea „Credinþã ºi Constituþie” începe publicarea de „Sugestii pentru
o Octavã de rugãciune pentru unitatea creºtinilor”.

1935 Paul Couturier
În Franþa, abatele Paul Couturier devine avocatul „Sãptãmânii univer-
sale de rugãciune pentru unitatea creºtinilor pe baza unei rugãciuni
fãcute pentru unitatea ce o vrea Cristos prin mijloacele voite de el”.
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1958 „Unitatea Creºtinã”
Centrul „Unitatea Creºtinã” din Lyon (Franþa) începe sã pregãteascã
tematica pentru Sãptãmâna de rugãciune în colaborare cu Comisia
„Credinþã ºi Constituþie” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor.

1964 Papa Paul al VI-lea ºi Athenagora I
La Ierusalim, papa Paul al VI-lea ºi patriarhul Athenagora I au recitat
împreunã rugãciunea lui Cristos „ca toþi sã fie una” (In 17).

1964 Conciliul Vatican II
Decretul despre ecumenism al Conciliului Vatican II subliniazã cã
rugãciunea este sufletul miºcãrii ecumenice ºi încurajeazã practica
Sãptãmânii de rugãciune.

1966 „Credinþã ºi Constituþie” ºi Secretariatul pentru Unitate
Comisia „Credinþã ºi Constituþie” ºi Secretariatul pentru Unitatea
Creºtinilor (acum Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unitãþii
Creºtinilor) al Bisericii Catolice hotãrãsc sã pregãteascã împreunã
textele pentru Sãptãmâna de rugãciune din fiecare an.

1968 Pentru prima datã, „Rugãciunea pentru unitate” este celebratã pe
baza textelor elaborate în colaborare între „Credinþã ºi Constituþie” ºi
Secretariatul pentru Unitatea Creºtinilor.

1994 Text pregãtit în colaborare cu Alianþa Universalã a Uniunilor Creº-
tine ale Tinerilor (YMCA) ºi Alianþa Universalã a Uniunilor Creºtine
Feminine (YWCA).

2004 Prezentarea împreunã a textelor „Credinþã ºi Constituþie” (Consiliul
Ecumenic al Bisericilor) ºi Consiliul Pontifical pentru Promovarea Uni-
tãþii Creºtinilor (Biserica Catolicã) decid ca în viitor textele în francezã
ºi în englezã ale Sãptãmânii de rugãciune pentru unitatea creºtinilor
sã fie publicate împreunã ºi prezentate în acelaºi format.

2008 Cea de-a 100-a celebrare a Sãptãmânii de rugãciune pentru unitatea creº-
tinilor (predecesoarea, Octava pentru unitatea creºtinilor, a fost marcatã
prima datã în anul 1908)
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SCHEMÃ PENTRU CELEBRÃRILE ECUMENICE
ÎN BISERICILE CATOLICE

Prescurtãri
C = Celebrantul
T = Toþi
Ort. = Ortodocºi
Cat. = Catolici

Cat.: Cântare

Lumea-ntreagã sã se-nfrãþeascã
ªi sã cânte Tatãlui ceresc,
Care-n dragostea lui pãrinteascã,
Cheamã azi tot neamul omenesc.

Fraþi creºtini, veniþi cu mic ºi mare,
Preamãriþi-l toþi pe Dumnezeu,
El e plin de milã ºi-ndurare
ªi v-aºteaptã la altarul sãu.

Dã-ne, Doamne, pace ºi iertare,
Pace între oameni pe pãmânt,
Ca aprinºi de-o sfântã-nflãcãrare,
Sã-þi slujim în faptã ºi cuvânt.

Sã-nãlþãm de-a pururi preamãrire
Celui care-i veºnic Împãrat,
Sã-i aducem caldã mulþumire
Pentru toate câte ni le-a dat.
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I. INTRODUCERE

C: În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh.
T: Amin.

C: Harul Domnului nostru Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu
Tatãl ºi împãrtãºirea Duhului Sfânt sã fie cu voi toþi.

T: ªi cu duhul tãu.

Antifonul: Ps 95 (1-3)

Cat.: Cântaþi Domnului un cântec nou,
cântaþi Domnului toþi locuitorii pãmântului,
Vestiþi din zi în zi mântuirea lui, vestiþi neamurilor slava lui,
vestiþi tuturor popoarelor minunile lui.

Cat.: Cuvântul de salut

ACTUL PENITENÞIAL

C: Fraþilor, sã ne recunoaºtem pãcatele, mai ales pe acelea împotriva
unitãþii, ca sã putem participa cu vrednicie la aceastã celebrare.

T: Mãrturisesc lui Dumnezeu atotputernicul ºi vouã fraþilor, cã am
pãcãtuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta ºi omisiunea: din vina
mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea, rog pe
sfânta Maria pururea Fecioarã, pe toþi îngerii ºi sfinþii ºi pe voi,
fraþilor, ca sã vã rugaþi pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru.

C: Domnul sã-ºi arate milostivirea ºi sã ne dãruiascã iertarea sa, pentru
ca acolo unde domneºte pãcatul ºi decãderea, noi sã afirmãm pro-
misiunea iertãrii ºi mântuirii sale destinate tuturor; ºi acolo unde
domneºte moartea, noi sã proclamãm viaþa cea nouã ºi sã preamãrim
promisiunea vieþii veºnice în Isus Cristos, Domnul nostru.

T: Amin.

T(cântã): Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de moarte,
miluieºte-ne pe noi.
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Ort.: Cristoase, tu ai spus: Eu sunt calea! Mãrturisim cã, deºi trebuie sã
fim conºtienþi de greºelile noastre, continuãm de multe ori sã
mergem pe cãrãri bãtute. Ambiþia ne determinã sã facem ceea ce
facem; preferãm un drum comod ºi uºor ºi ne evitãm unii pe alþii.
Uitãm cã ar trebui sã ne îndreptãm paºii spre þinta la care tu ne
vrei. Noi nu înaintãm decât atunci când tu continui drumul îm-
preunã cu noi.

T: Sfinte Dumnezeule...

Cat.: Cristoase, tu ai spus: Eu sunt adevãrul! Mãrturisim cã de atâtea ori
ne-am lãsat înºelaþi de minciunã ºi de falsitate. Am rãmas cu idei
preconcepute ºi prejudecãþi reciproce. Adeseori, n-am avut dorinþa
de a ne confrunta în faþa cuvintelor lipsite de conþinut care susþin
puterea, intoleranþa ºi lãcomia. Lumea în care trãim este unicã, dar
noi nu suntem pregãtiþi sã o întâmpinãm cu fraþii noºtri în dreptate
ºi pace.

T: Sfinte Dumnezeule...

Ort.: Cristoase, tu ai spus: Eu sunt viaþa! Mãrturisim cã nu respectãm
bogãþia ºi plenitudinea vieþii pe care tu ne-ai pregãtit-o. Drepturile
celor mai slabi sunt batjocorite de cei puternici, ale celor bolnavi
de cei sãnãtoºi, ale unei generaþii de cãtre o alta, ale celor sãraci de
cei bogaþi. Violenþa ºi agresivitatea distrug viaþa. Nu permitem sã
aibã loc reînnoirea ºi vindecarea pe care tu ni le-ai promis.

T: Sfinte Dumnezeule...

Cat.: Tatã, tu ne-ai oferit cuvântul tãu de adevãr ºi ni l-ai dãruit pe
Duhul tãu Sfânt. Mãrturisim cã acordãm prea puþin loc printre noi
Cuvântului ºi Duhului tãu Sfânt. Încercãm sã scoatem apã din
propriile izvoare, dar ele sunt secate. Ne închidem la tot ceea ce
voieºti sã schimbi ºi sã reînnoieºti pentru noi. Stingem Duhul tãu
prin autosuficienþa, indiferenþa ºi lenea noastrã.

T: Sfinte Dumnezeule...

C: Sã ne rugãm (Rugãciunea se ia de la ziua corespunzãtoare)
Doamne, noi am venit din Biserici diferite pentru a ne aduna aici
ca sã te ascultãm, sã te rugãm ºi sã te preamãrim cu toþii împreunã.
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Te rugãm sã ne întãreºti în dorinþa de unitate pentru ca lumea sã
creadã. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dum-
nezeu împreunã cu tine, vieþuieºte ºi domneºte în unire cu Duhul
Sfânt în toþi vecii vecilor.

T: Amin.

II. CELEBRAREA CUVÂNTULUI (de la ziua corespunzãtoare)

• Lectura I (lector ortodox)

Ort.: Citire din...
Cuvântul Domnului

T: Mulþumim lui Dumnezeu

Cat.: Psalmul responsorial

• Lectura II

Ort.: Citire din...
Cuvântul Domnului

T: Mulþumim lui Dumnezeu

• Evanghelia

Cat.: Aleluia! Cuvintele tale, Doamne, sunt duh ºi viaþã, tu ai cuvintele
vieþii veºnice! Aleluia!

C: Domnul sã fie cu voi
T: ªi cu duhul tãu

C: Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos dupã sfântul...
T: Mãrire þie, Doamne

C: Cuvântul Domnului
T: Laudã þie, Cristoase

Ort.: Cuvânt de învãþãturã din partea Bisericii Ortodoxe
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III. CREZUL

C: De-a lungul timpului, creºtinii au împãrtãºit o credinþã comunã în
Sfânta Treime. Sã mãrturisim împreunã aceastã credinþã.

Cred într-unul Dumnezeu,
Tatãl atotputernicul,
creatorul cerului ºi al pãmântului,
al tuturor vãzutelor ºi nevãzutelor.
Cred într-unul Domn Isus Cristos,
Fiul lui Dumnezeu, unul-nãscut,
care din Tatãl s-a nãscut mai înainte de toþi vecii.
Dumnezeu din Dumnezeu, luminã din luminã,
Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat,
nãscut, iar nu creat; de o fiinþã cu Tatãl,
prin care toate s-au fãcut.
Care pentru noi oamenii ºi pentru a noastrã mântuire
s-a coborât din ceruri.
S-a întrupat de la Duhul Sfânt,
din Maria Fecioarã,
ºi s-a fãcut om.
S-a rãstignit pentru noi sub Ponþiu Pilat,
a pãtimit ºi s-a îngropat.
A înviat a treia zi, dupã Scripturi, ºi s-a suit la cer;
ºade de-a dreapta Tatãlui
ºi iarãºi va veni cu mãrire
sã judece pe cei vii ºi pe cei morþi;
a cãrui împãrãþie nu va avea sfârºit.
Cred în Duhul Sfânt, Domnul ºi de viaþã dãtãtorul,
care de la Tatãl ºi de la Fiul purcede;
care împreunã cu Tatãl ºi cu Fiul este adorat ºi preamãrit
ºi a grãit prin profeþi.
Cred într-una, sfântã, catolicã ºi apostolicã Bisericã.
Mãrturisesc un Botez spre iertarea pãcatelor.
Aºtept învierea morþilor ºi viaþa veacului ce va veni. Amin.
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IV. RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ

(v. ºi modelul din paginile de mai sus, „Desfãºurarea celebrãrii ecumenice”)

C: Fraþilor ºi surorilor, sã invocãm de la Tatãl nostru plin de milos-
tivire darul unitãþii creºtinilor pentru a realiza rugãciunea lui Cristos
de la ultima Cinã, „ca toþi sã fie una”. Plini de încredere, îi adresãm
cererile noastre:

(Urmãtoarele intenþii pot fi proclamate alternativ de credincioºi catolici
ºi ortodocºi)

1: Binevoieºte a dãrui Bisericii tale darul de a fi ºi a se prezenta lumii
ca poporul tãu unit în dragoste, credinþã ºi speranþã.

T: Doamne, te rugãm, ascultã-ne sau Kyrie eleison

2: Vindecã Biserica, trupul tãu mistic, de rãnile oricãrei dezbinãri ºi
îndepãrteazã dinaintea oamenilor toate piedicile care se opun uni-
tãþii ºi pãcii.

T: Doamne, te rugãm, ascultã-ne

3: Noi te rugãm pentru Bisericile de tradiþii diferite: aminteºte-ne cã
am trecut prin apa Botezului. Distruge în noi tot ceea ce duce la
diviziune, prejudecãþi ºi orgoliu. Reînnoieºte-ne cu Duhul tãu Sfânt,
pentru a deveni un semn al reconcilierii ºi pãcii pentru lume.

T: Doamne, te rugãm, ascultã-ne

4: Fã ca toþi creºtinii sã colaboreze la împãcarea inauguratã de Cristos
prin mãrturia lor de credinþã ºi sã proclame cu imnuri de mul-
þumire unitatea pe care o împãrtãºim deja.

T: Doamne, te rugãm, ascultã-ne

5: Fã ca toþi creºtinii sã simtã urgenþa de a deschide uºile inimii lor
lui Cristos, care este prezent în rugãciunile lor ºi mai ales în Euha-
ristie, pentru a ajunge la deplina unitate.

T: Doamne, te rugãm, ascultã-ne
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6: Doamne, care eºti pãstorul sufletelor noastre, inspirã ºi asistã pe
pãstorii (ierarhii noºtri – se pot nominaliza) în munca lor pentru
binele Bisericii ºi al credincioºilor, ºi ocroteºte ºi binecuvânteazã
munca preoþilor, diaconilor ºi slujitorilor altarelor.

T: Doamne, te rugãm, ascultã-ne

7: Binevoieºte a primi în împãrãþia cereascã pe toþi aceia care au
murit cu credinþã în tine ºi fã-i pãrtaºi de ospãþul tãu veºnic.

T: Doamne, te rugãm, ascultã-ne

Ort.: Ectenii sau rugãciuni din partea Bisericii Ortodoxe.

C: Primeºte, Doamne, rugãciunile noastre pline de speranþã în împã-
carea finalã, când vei fi totul în toþi, în împãrãþia ta de dreptate ºi
pace, de viaþã ºi de adevãr, împãrãþie care nu va avea sfârºit. Aºa
te rugãm prin Cristos, Fiul tãu, care vieþuieºte ºi domneºte cu tine,
în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor.

T: Amin.

V. RUGÃCIUNE DE MULÞUMIRE 
ªI DE BINECUVÂNTARE A APEI

(facultativ)

C: Dumnezeule atotputernic, ascultã rugãciunile copiilor tãi: Noi
preamãrim creaþia ºi rãscumpãrarea noastrã. Ascultã rugãciunile
noastre ºi binecuvânteazã aceastã apã care face sã rodeascã
pãmântul, reînnoieºte ºi purificã omenirea. Prin botezul lui Cristos
în Iordan, tu ai sfinþit apa Botezului: prin el tu ne-ai renãscut ºi
reînnoit pe toþi în sfinþenie. Dã-ne ca acest element al creaþiei,
izvor de viaþã, sã devinã semnul reînnoirii noastre pentru a lucra,
cu ajutorul Duhului tãu, la venirea împãrãþiei tale. Întrucât tu eºti
începutul ºi sfârºitul, dã-ne ca apa pe care o primim acum sã fie o
pregustare a noii creaþii în care sperãm. Acestea le cerem prin Domnul
nostru Isus Cristos.

T: Amin.
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STROPIREA CU APÃ BINECUVÂNTATÃ

T: (cântã): Stropeºte-mã, Doamne, cu isop ºi voi fi curat,
Spalã-mã ºi voi fi mai alb decât zãpada.

VI. RUGÃCIUNEA DOMNEASCÃ ªI BINECUVÂNTAREA

C: Conºtienþi cã suntem fraþi între noi ºi facem parte din poporul lui
Dumnezeu, sã ne îndreptãm spre ceruri ºi sã ne rugãm aºa cum
ne-a învãþat Domnul nostru Isus Cristos:

T: Tatãl nostru...

C: Mântuieºte-ne, te rugãm, Doamne, de toate relele ºi binevoieºte a
da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutaþi de milostivirea ta, sã
fim pururea liberi de pãcat ºi feriþi de orice tulburare, aºteptând
nãdejdea fericitã ºi venirea Mântuitorului nostru Isus Cristos.

T: Cãci a ta este împãrãþia ºi puterea ºi mãrirea în veci.

C: Doamne Isuse Cristoase, care ai zis apostolilor tãi: „Pace vã las
vouã, pacea mea o dau vouã”, nu privi la pãcatele noastre, ci la
credinþa Bisericii tale ºi binevoieºte a-i dãrui pacea ºi unirea dupã
voinþa ta, care vieþuieºti ºi domneºti în vecii vecilor.

T: Amin.

C: Pacea Domnului sã fie pururea cu voi.
T: ªi cu duhul tãu.

C: Oferiþi-vã semnul iubirii frãþeºti ºi al pãcii.

Cat.: Cântare
Ce bine e când fraþii în Domnul se iubesc
ªi-n dragoste ºi pace în lume vieþuiesc.

Ca roua dimineþii pe câmpuri ºi pe vãi
ªi binecuvântarea cãde-va peste ei.

Se va-nnoi odatã prin ei lãcaºul sfânt,
Toþi fericiþi ºi liberi vor fi pe-acest pãmânt.

Va merge spre luminã atunci orice popor
ªi-o fi numai o turmã o turmã ºi-un pãstor.
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Ort.: Cântare

C: Sã ne rugãm
Dumnezeule, Pãrinte ceresc, care ne-ai adunat împreunã pentru a
implora darul unitãþii, cãlãuzeºte-ne cu Duhul tãu, pentru ca nu
numai prin cuvinte, ci ºi prin faptele ºi viaþa noastrã sã dãm mãr-
turie despre tine ºi astfel sã ajungem într-o zi sã trãim toþi împreunã
în înþelegere ºi pace. Prin Cristos Domnul nostru.

T: Amin.

BINECUVÂNTAREA FINALÃ

C: Domnul sã fie cu voi,
T: ªi cu duhul tãu.

C: Dumnezeu, Stãpânul cerului ºi al pãmântului, care a voit ca toatã
familia umanã ºi toþi creºtinii sã formeze o singurã comunitate, sã
reverse asupra voastrã belºug de binecuvântare cereascã.

T: Amin.

C: Dumnezeu Tatãl, care a voit sã-i adune în Fiul sãu pe toþi fiii sãi,
sã vã dea harul sã fiþi Biserica sa una, sfântã ºi apostolicã, ºi lo-
cuinþa Duhului Sfânt.

T: Amin.

C: Dumnezeu sã vã cureþe de pãcat ca sã-l puteþi avea ca locuitor în
voi pe Duhul Sfânt ºi prin unirea voastrã frãþeascã în credinþã sã
arãtaþi comuniunea de iubire care existã în Sfânta Treime.

T: Amin.

C: ªi binecuvântarea lui Dumnezeu atotputernicul, a Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Sfântului Duh sã coboare asupra voastrã ºi sã rãmânã
pururea cu voi.

T: Amin.

Cat.: Cuvânt de mulþumire

C: Celebrarea s-a sfârºit mergeþi ºi trãiþi în pace.
T: Mulþumim lui Dumnezeu.
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Cat.: Cântãri

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

Te-adorãm în fericire, Domn al gloriei cereºti;
Tu, cu raze de iubire, inimile le-ncãlzeºti.
Doamne-ndepãrteazã ceaþa de-ntuneric ºi pãcat
ªi ne lumineazã viaþa cu-al tãu duh sfânt ºi curat.

Toate câte sunt în lume ºi pe care le-ai creat
Cântã sfântului tãu nume laudã þie ne-ncetat:
Cer ºi mare, deal ºi vale, floarea în splendoarea sa,
Toate-n glasuri triumfale ne vestesc iubirea ta.

Bine, har ºi fericire tu dai, Doamne, tuturor;
Spor de viaþã ºi iubire varsã peste-al tãu popor.
În iubirea ta cereascã noi ca fraþi sã ne simþim,
Harul tãu sã ne uneascã ºi în pace sã trãim.

Dumnezeule Preasfânt,
Preamãrim a ta iubire,
Te slãvim cu-al nostru cânt
ªi-þi aducem mulþumire;
Fii de-a pururi lãudat,
Cã de noi te-ai îndurat.

Te rugãm, Pãrinte sfânt,
Dã-ne spirit de credinþã,
Sã urmãm al tãu cuvânt
Sã-mplinim a ta voinþã
ªi cu ajutorul tãu
Sã-l învingem pe cel rãu.

Unde doi sau trei se adunã în numele meu
Sunt prezent ºi eu în mijlocul lor. 
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