
                          
                                             Plecarea cu o promisiune

În Faptele Apostolilor, exaltarea lui Isus este exprimată în etape distinct 
temporale: învierea, înălțarea și revărsarea Duhului. Aceasta se întinde pe o 
perioadă de cincizeci de zile. Liturgia de astăzi celebrează cel de-al doilea pas 
din prezentarea Lucană, înălțarea lui Cristos. În lectura din Faptele Apostolilor 
și în fiecare din cei trei ani de ciclu al lecturilor evangheliei, plecarea lui Isus 
este însoțită de cuvinte de asigurare că misiunea sa va fi continuată de Duhul 
Sfânt, care va inaugura o nouă eră în istoria mântuirii. Ca și Isus, tot la fel 
afirmă și Efesenii astăzi, că el a trecut la o viață cu Tatăl, exaltată cu puterile 
cerești și pământești, în timp ce continuă, în cuvintele lui Matei, cu Biserica 
până la sfârșitul timpului.

După cum îi este obiceiul, Luca are o abordare diferită a timpului Pascal. 
Înălțarea separă clar timpul lui Cristos de cea a Duhului, care în celelalte 
evanghelii sunt enunțate ca una. Însă există și un merit în ideea lui Luca. Iar 
asta fiindcă ne permite să privim la Isus într-un mod distinct și detașat. A fost 
o viață care și-a urmat cursul pe de-a lungul celor treizeci de ani. S-a întâlnit 
cu violența însă, după cum afirmă și credința destul de clar, a fost justificat 
și făcut Domnul istoriei de către Dumnezeu pe care el îl numește Tată. Viața 
unui evreu palestinian a fost cea care a schimbat cursul istoriei. Calendarul 
nostru vede acum toată istoria ca fiind anterioară sau ulterioară vieții sale. 
Învățăturile sale sunt admirate de cel care crede și de cel care nu crede. Viața 
sa de iubire necondiționată și de non-violență a influențat unele dintre cele 
mai importante figuri ale lumii. Și cu toată diviziunea de care a avut parte 
de-a lungul secolelor cei l-au urmat, tot au rămas uniți într-un singur lucru. 
Ei poartă numele de creștin. Isus a fost un om al istoriei, trăind într-o anumită 
perioadă și într-o cultură anume. Există un efort constant în a captura pe cât de 
mult posibil din omul Isus, de a merge în spatele expresiei de credință ce vine 
din evanghelii. Fără Isus-ul istoric, era Duhului nu ar avea nici o semnificație. 
Am fi necruțători și lăsați în voia sorții într-o religie misterică esoterică. 
Principalul rol al Duhului este acela de a revărsa lumina asupra semnificației 
lui Isus Cristos.

Înălțarea duce misiunea lui Isus la încheiere. Dă un pic de răgaz, șansa 
de a privi înapoi și de a reflecta înainte de a merge înainte. Cât de des, după 
moartea cuiva drag ori a cuiva pe care l-am admirat, nu ne simțim reînnoiți 
în perspectiva vieții sale sau al lui. Tot așa și cu discipoli, în rugăciune au 
avut momentul lor de reflexie în tăcere. Însă Isus, adevărat în formă, ne mută 
atenția și înainte. Nu trebuie să pierdem timp excesiv în a privi spre cer. El 
nu ne va lăsa orfani. Astfel ne amintește, în timp ce reflectăm asupra vieții și 
învățăturilor sale, să ne pregătim pe noi înșine pentru etapa plină de entuziasm 
al interacțiunii lui Dumnezeu cu lumea. Rusaliile sunt la orizont, memoria și 
speranța sunt două caracteristici vitale a experienței religioase a-unei-plecări 
cu o promisiune.

† Înăltarea Domnului
21 mai 2020 - Ss. Cristofor Magallanes, pr. şi 

îns., m.;  Elena, mama împ. Constantin; 
Eugen de Mazenod, ep.

              _  __________________

                                  _____________________



LECTURA I
În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer, el s-a înălţat.

Citire din Faptele Apostolilor                                                           1,1-11
În prima carte, o, Teofil, am tratat despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus de 

la început 2 până în ziua în care a fost înălţat, după ce, prin Duhul Sfânt, i-a 
instruit pe apostolii pe care îi alesese. 3 După pătimirea sa, el li s-a prezentat 
viu, cu multe dovezi, arătându-li-se timp de patruzeci de zile şi vorbindu-
le despre cele privitoare la împărăţia lui Dumnezeu. 4 Şi în timp ce era cu 
ei, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aştepte promisiunea 
Tatălui „pe care - zicea el - aţi auzit-o de la mine: 5 Ioan a botezat cu apă, dar 
voi veţi fi botezaţi în Duhul Sfânt, nu după multe zile”. 6 Atunci, cei care se 
adunaseră l-au întrebat, zicând: „Doamne, în acest timp vei restabili împărăţia 
lui Israel?” 7 Dar el le-a zis: „Vouă nu vă este dat să cunoaşteţi timpurile sau 
momentele pe care Tatăl le-a stabilit prin propria autoritate. 8 Însă când va 
veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veţi primi o putere şi îmi veţi fi martori 
în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria şi până la marginile pământului”. 9 Şi 
spunând acestea, sub privirile lor, el a fost înălţat şi un nor l-a ascuns din ochii 
lor. 10 În timp ce erau cu ochii aţintiţi spre cer şi el se înălţa, iată că le-au apărut 
doi bărbaţi în haine albe 11 şi le-au spus: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind 
la cer? Acest Isus, care a fost înălţat de la voi la cer, va veni tot aşa cum l-aţi 
văzut mergând spre cer”.

Cuvântul Domnului
PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 46(47),2-3.6-7.8-9 (R.: 6) 
R.: Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie, 
      Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă. 
      sau: 
      Aleluia.

2 Toate popoarele, bateţi din palme, 
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie! 
3 Căci Domnul Preaînalt este înfricoşător, 
mare rege peste tot pământul. R.
6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie, 
Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă. 
7 Cântaţi-i psalmi lui Dumnezeu, cântaţi-i! 
Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.
8 Căci Dumnezeu este rege peste tot pământul, 
cântaţi-i cu măiestrie! 
9 Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri, 
Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R.



LECTURA A II-A
L-a aşezat la dreapta sa, în ceruri.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni              1,17-23
Fraţilor, Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl gloriei, să vă dea 

Duhul înţelepciunii şi al descoperirii, ca să-l cunoaşteţi pe deplin, 18 luminân-
du-vă ochii inimii voastre ca să cunoaşteţi care este speranţa chemării sale, care 
este bogăţia gloriei moştenirii sale între cei sfinţi 19 şi care este imensa măreţie 
a puterii sale faţă de noi, cei care credem după lucrarea tăriei puterii sale 20 pe 
care a înfăptuit-o în Cristos, înviindu-l din morţi şi aşezându-l la dreapta sa în 
ceruri, 21 deasupra oricărui principat şi oricărei puteri, stăpâniri şi domnii şi 
deasupra oricărui nume, rostit nu numai în lumea aceasta, dar şi în aceea care 
va veni. 22 Pe toate le-a pus sub picioarele lui, iar pe el l-a stabilit cap peste Bi-
serica întreagă, 23 care este trupul său, plinătatea aceluia care împlineşte toate 
în toţi.                               

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                     Mt 28,19a.20b
(Aleluia)  „Mergând, faceţi ucenici din toate neamurile, spune Domnul; 
                   eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii!” (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Mi-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                          28,16-20
În acel timp, cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele 

hotărât lor de Isus. 17 Cum l-au văzut, s-au prosternat în faţa lui, dar unii se 
îndoiau. 18 Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: „Mi-a fost dată toată puterea în cer şi 
pe pământ. 19 Aşadar, mergând, faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i 
în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, 20 învăţându-i să ţină toate 
câte v-am poruncit! Şi iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii!”

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Suntem invitați de Isus să mergem o mie de mași în plus cu cei aflați în 

nevoie. În rugăciunea noastră de astăzi, să cerem un spirit de generozitate 
pentru ca și ceilalți să poată duce la împlinire această invitație. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru Biserică, poporul lui Dumnezeu, ca să putem ajunge la o mai 
mare înțelegere a ceea ce trebuie să fie botezul în familia lui Dumnezeu 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și să cunoaștem că prezența Domnului este 
mereu cu noi. R.

- Pentru cei bolnavi și suferinzi, ca ei să fie întăriți în a realiza că sunt 



temple ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și ca Domnul înviat să le 
umple inimile cu pace și curaj. R. 

- Înainte de înălțarea sa la Tatăl, Isus le-a cerut discipolilor săi, să fie 
martori săi până la marginile pământului. Fie ca viețile noastre să fie o 
mărturie a evangheliei lui Isus în toate acțiunile și faptele noastre. R.

- Pentru toți elevi și studenți care se pregătesc de examene în acest timp, 
ca ei să primească duhul înțelepciunii și al cunoașterii și ca inimile și 
mințile lor să fie luminate de Cristos astfel încât să cunoască ce speranță 
are chemarea sa pentru ei și nemăsurabila măreție a puterii sale. R.

- Pentru frumusețea creației, ca fiecare dintre noi să fie mai conștient 
de darul lui Dumnezeu și să își asume responsabilitatea de a trăi în 
recunoștință și armonie cu natura. R.

- Pentru cei răposați, în această sărbătoare a Înălțării Domnului, care ne 
aduce mari speranțe, ca cei care au plecat înaintea noastră și au călcat 
pe urmele lui Cristos să se poată odihni în pace. R.

Doamne, ajută-ne să te imităm pe tine în unele căi mici pentru a aduce 
o mai mare armonie și pace între toți oameni pentru ca, trăind ca și copii 
ai lui Dumnezeu, această lume să devină un loc mai bun în care să putem 
trăim. Prin Cristos Domnul nostru. Amin

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

Dragi frati, lăsati-vă îmbrăcati cu speranta care e o parte a misterului Înăltării 
Domnului. Fiti profund constienti de victoria si triumful lui Cristos asupra mortii 
si a păcatului. Fiti constienti că puterea lui Cristos este mai mare decât slăbiciunile 
noastre, mai mare decât slăbiciunile lumii întregi. Încercati să întelegesi si să 
împărtăsiti bucuria pe care a experimentat-o Maria, când a cunoscut că Fiul ei 
sade la dreapta Tatălui său, pe care îl iubea infinit. Reînnoiti-vă credinta astăzi în 
promisiunea Domnului Nostru Isus Cristos, care a plecat să ne pregătească un loc, 
si care va veni din nou pentru a ne lua la el.

Din predica papei Ioan Paul al II-lea, 
la sărbătoarea Înăltării Domnului din 24 mai 1979.

________________________________________

________________________________________


