
                          
                                                  Trăind o nouă viață

În primul său contact cu lumea păgână, 
Petru prezintă kerygma creștină, „vestea cea 

bună” a lui Isus. El scoate în evidență învierea 
de care dă mărturie el însuși. Evanghelia ne oferă întâlnirea ioaniană a lui 

Petru și a discipolului preaiubit, care au ajuns la mormântul gol, cu recunoașterea 
ulterioară a credinței a ceea ce s-a întâmplat. În ambele lecturi alternative, Paul 
scoate în evidență dimensiunea morală a credinței în înviere. În orice am face, 
atenția noastră trebuie să rămână mereu ațintită asupra valorilor cerești pe care 
Paștele le manifestă în întreaga umanitate.

Noutatea vieții este și mesajul Pascal și sărbătoarea principală a Bisericii. 
Mereu are loc în primăvara fiecărui an, în momentul în care natura începe să 
prindă viață din nou. Hainele noi și ouăle de Paște sunt simboluri care îndreaptă 
spre o nouă viață. Învierea însă e cea mai mare afirmație despre viață.

Apariția lui Cristos înviat din mormânt are importanță din trei motive 
principale. Primul dintre toate, e cel al aprobării lui Dumnezeu a tot ceea ce a 
susținut și a învățat Isus. Viața sa se încheie cu o victorie și nu cu o înfrângere. 
El nu a fost distrus de mașinațiunile cinice, de manipulările politice, sau de 
puterea militară. În învierea lui Isus, Dumnezeu are cuvântul final. În al doilea 
rând, acest eveniment de credință este o cauză a mântuirii noastre. Paul ne 
spune că dacă Cristos nu ar fi înviat, atunci noi încă ne-am afla în păcat. Cristos 
înviat e cel care ne dă Duhul, sfințitorul nostru. „Primul născut dintre cei 
morți” ne oferă asigurarea că cu toții suntem chemați la un destin similar. Și 
într-un final, Cristos înviat e cel care reprezintă punctul de pornire al credinței 
creștine. Este prisma prin care se vede toată slujirea sa de pe pământ. Cristos 
înviat este citit în evenimentele ce preced moartea sa. Isus din Nazaret, rabinul 
evreu ce instruiește discipoli, este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și Domnul. 
Paștele se află la inima credinței.

Paul mereu privește la dimensiunea practică. Acum avem o casă cerească, 
o nouă viziune, și adevărurile veșnice ce modelează gândirea noastră. Asta nu 
înseamnă că noi trăim doar pentru o lume ce va veni. Pentru a aduce spiritul 
pascal la viață într-o lume suferindă este mai mult o sarcină a noastră, o sarcină 
prezentă și actuală. Cei abătuți și descurajați, cei cu boli terminale, tineri aflați 
în nevoie de modele credibile, săraci care sunt povara și greutatea lumii. Ideea 
e că, viziunea noastră spirituală, a unei noi realități e cea care direcționează 
tot ceea ce facem. Paștele deschide ușile unui viitor banchet ceresc. E ultima 
cină pascală la care suntem invitați cu toți de Domnul care a înviat și care fost 
primul acceptat în credință de cel care l-a iubit.

† Învierea Domnului (Paştele)

12 aprilie 2020   - Ss. Iuliu I, pp. m.; Sava Gotul, m.

               ____________________
                                ____________________



LECTURA I
Am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi.

Citire din Faptele Apostolilor                                                10,34a.37-43
În zilele acelea, Petru, deschizându-şi gura, a spus: „Voi ştiţi ceea ce s-a 

petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a predicat 
Ioan: 38 cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt şi cu putere. 
Acesta a trecut făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de 
diavol, pentru că Dumnezeu era cu el. 39 Noi suntem martori la tot ce a făcut 
în ţinutul iudeilor şi în Ierusalim. Pe el l-au omorât atârnându-l pe lemn. 40 Pe 
acesta Dumnezeu l-a înviat a treia zi şi a îngăduit să se arate 41 nu întregului 
popor, ci nouă, martorilor aleşi mai înainte de Dumnezeu, care am mâncat 
şi am băut cu el după ce a înviat din morţi, 42 şi ne-a poruncit să predicăm 
poporului şi să dăm mărturie că el a fost pus de Dumnezeu judecător al celor 
vii şi al celor morţi. 43 Toţi profeţii dau mărturie despre el că oricine crede în el 
primeşte iertarea păcatelor prin numele lui”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 117(118),1-2.16ab-17.22-23 (R.: 24)
R.: Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, 
să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!
sau:
Aleluia, Aleluia, Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
2 Să spună acum Israel că este bun:
veşnică este îndurarea lui! R.

16ab Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate,
dreapta Domnului m-a înălţat.
17 Nu voi muri, ci voi trăi
şi voi istorisi faptele Domnului. R.

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri. R.

LECTURA A II-A
Căutaţi cele de sus unde este Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni                          3,1-4
Fraţilor, dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cris-

tos şade la dreapta lui Dumnezeu! 2 Cugetaţi la cele de sus, şi nu la cele de pe 



pământ, 3 căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă împreună cu Cristos în 
Dumnezeu! 4 Când se va arăta Cristos, care este viaţa voastră, atunci şi voi vă 
veţi arăta împreună cu el în glorie.     

Cuvântul Domnulu

SECVENŢA
(În această zi este obligatorie; în zilele din octavă, la alegere.)
Creştinilor, aduceţi Victimei Pascale jertfă de laudă!
Mielul a răscumpărat turma;
Cristos cel nevinovat i-a împăcat pe oamenii păcătoşi cu Tatăl ceresc.
Moartea şi viaţa s-au înfruntat în mod minunat:
Stăpânul vieţii a murit, dar acum e viu şi domneşte.
„Spune-ne, Marie Magdalena, ce-ai văzut pe cale?”
„Am văzut mormântul lui Cristos care trăieşte, am văzut mărirea celui 

înviat.
I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui, giulgiul şi veşmintele.
Cristos, speranţa mea, a înviat!
El va merge înaintea voastră în Galileea”.
Noi o ştim: Cristos Domnul a înviat cu adevărat din morţi.
Tu, rege biruitor al morţii, îndură-te de noi toţi! Aleluia!

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                        1Cor 5,7b-8a
(Aleluia) Paştele nostru, Cristos, a fost jertfit. 
                Să sărbătorim, aşadar, în Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
El trebuia să învie din morţi.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Ioan                                               20,1-9
În prima zi a săptămânii, dis-de-dimineaţă, pe când mai era încă întuneric, 

Maria Magdalena a venit la mormânt şi a văzut că piatra fusese luată de la 
mormânt. 2 Atunci, a alergat şi a venit la Simon Petru şi la celălalt discipol, 
pe care îl iubea Isus, şi le-a spus: „L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu 
ştim unde l-au pus”. 3 Au ieşit atunci Petru şi celălalt discipol şi au venit la 
mormânt. 4 Alergau amândoi împreună, dar celălalt discipol a alergat mai 
repede decât Petru şi a ajuns primul la mormânt. 5 Aplecându-se, a văzut 
giulgiurile aşezate, dar nu a intrat. 6 Atunci a venit şi Simon Petru, care îl urma, 
şi a intrat în mormânt. El a văzut giulgiurile aşezate, 7 dar ştergarul, care fusese 
pe capul lui, nu era aşezat împreună cu giulgiurile, ci împăturit aparte, într-un 
loc. 8 Atunci a intrat şi celălalt discipol care sosise primul la mormânt. A văzut 
şi a crezut; 9 pentru că încă nu cunoşteau Scriptura: că el trebuia să învie din 
morţi.

Cuvântul Domnului



RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Cu inimi recunoscătoare și pline de bucurie în această zi de paști, să 

ducem rugăciunile noastre, lui Dumnezeu Tatăl nostru ceresc, spunând 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru sfântul nostru părinte papa Francisc, pentru episcopul nostru 
Iosif, și pentru toți cei care conduc și guvernează Biserica din lume, ca 
ei să fie martori credincioși ai bucuriei învierii. R.

- Pentru creștini de pretutindeni, ca să putem păstra mereu în minte 
patria noastră cerească și să fim martori harului, iubirii și adevărului lui 
Dumnezeu în lume. R.

- Pentru cei suferinzi și bolnavi din lume, ca Domnul înviat să înlăture 
întunericul lor și ca noi să facem tot ce putem pentru a le alina suferințele. 
R.

- Pentru familiile și parohia noastră, ca prin harul lui Dumnezeu să putem 
crea o cultură a vocațiilor astfel încât cei care sunt chemați de Domnul să 
îl poată urma într-un mod particular și să răspundă cu curaj generozității 
și iubirii sale. R.

- Pentru cei care sunt îndoliați, ca lumina Domnului înviat să vină în 
inimile lor și să îi asigure de speranța cerului pentru cei dragi care au 
trecut la Domnul. R.

- Pentru toți cei care au murit, mai ales de pe urma acestui virus, ca și ei 
să celebreze ziua Pascală cu mare bucurie în casa Tatălui lor veșnic. R.

Tată ceresc, acum când celebrăm învierea Fiului tău și victoria sa 
asupra păcatului și a morții, te rugăm să ne ajuți să ne bucurăm mereu în 
Domnul și să îl putem urma mereu plin de credință. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.


