
Alegerea                                          
Este liniște. Este devreme. Cafea mea este fierbinte. Cerul încă este negru. 

Lumea încă doarme. Ziua se apropie. În câteva momente ziua va sosi. Soarele 
își va începe drumul obișnuit. Liniștea nopții va fi înlocuită de zgomotul zilei. 
Calmul singurătății va fi înlocuit de către ritmul înfloritor al oamenilor. Refugiul 
dimineții va fi invadat de deciziile ce trebuiesc luate și de către termenele limită 
de la locul de muncă.

În următoarele 12 ore voi fi expus cererilor zilei. Acum este momentul în 
care trebuie să fac o alegere. Datorită Calvarului, acum sunt liber să aleg. Așa 
că aleg.

Aleg să iubesc. Nici o ocazie nu poate justifica ura, nici o nedreptate nu 
justifica amărăciunea. Aleg să iubesc. Astăzi îl voi iubi pe Dumnezeu și tot ceea 
ce iubește Dumnezeu.

Aleg bucuria. Îl voi invita pe Dumnezeul meu să fie Dumnezeul 
circumstanțelor. Voi refuza tentația de a fi cinic, instrumentul gândirii leneșe. Voi 
refuza să văd oameni ca fiind mai prejos de ființele umane create de Dumnezeu. 
Voi refuza să văd problemele ca ceva mai prejos decât  o ocazia de al vedea pe 
Dumnezeu.

Aleg pacea. Voi trăi iertând. Voi ierta pentru ca și eu, la rândul meu să fiu 
iertat.

Aleg răbdarea. Voi trece cu vederea toate inconveniențele lumii. În locul 
obișnuitelor blesteme adresate celor care îmi i-au locul, îi voi invita în schimb să 
facă acel lucru. În loc să mă plâng că așteptarea este prea lungă, îi voi mulțumi 
lui Dumnezeu printr-un moment de rugăciune. În loc să îmi strâng pumnul la 
noile munci pe care le primesc, am să le confrunt cu bucurie și curaj.

Aleg blândețea. Voi fi bun cu cei săraci fiindcă ei sunt singuri. Bun cu cei 
bogați fiindcă ei sunt cei speriați. Și bun cu cei răi fiindcă acesta este modul în 
care m-a tratat Dumnezeu.

Aleg bunătatea. Voi pleca fără nimic decât să iau un câștig nedrept. Voi 
trece cu privirea decât să răbufnesc. Voi mărturisi înainte de a mă acuza. Aleg 
bunătatea.

Aleg fidelitatea. Astăzi îmi voi ține promisiunile. Debitori mei nu vor regreta 
încrederea pe care au pus-o în mine. Asociați mei nu vor pune la îndoială 
cuvântul meu. Soția sau soțul nu va pune la îndoială iubirea. Copii nu se vor 
teme că tatăl sau mama nu se va întoarce acasă.

Aleg gingășia. Nimic nu se câștigă prin forță. Aleg să fiu delicat. Dacă îmi 
voi ridica vocea va fi doar pentru a lăuda. Dacă îmi strâng pumnul va fi doar 
pentru a mă ruga. Dacă fac o cerere, va fi adresată numai mie. (...)

Iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, blândețea, bunătatea, fidelitatea, gingășia 
și controlul-de sine, acestea sunt singurele lucruri cărora îmi voi dedica ziua. 
Dacă reușesc, voi fi recunoscător. Dacă eșuez, voi căuta milostivirea sa. Iar 
apoi, când ziua se va încheia, îmi voi pune capul pe pernă și mă voi odihni.

Pr. Mihail Andrei Iacob

   †  Vigilia Pascală
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Lectura I
Dumnezeu a privit toate cele pe 

care le făcuse și, iată, erau foarte 
bune.

Citire din cartea Genezei 1,1.26-31a
La început, Dumnezeu a 

creat cerul și pământul. 26Și a zis 
Dumnezeu: „Să-1 tăcem pe om 
după chipul și asemănarea noastră 
și sa stăpânească peste peștii 
mării și peste păsările cerului, 
peste animale, peste tot pământul 
și peste toate reptilele care se 
târăsc pe pământ!” 27Și l-a creat 
Dumnezeu pe om după chipul său. 
După chipul lui Dumnezeu l-a 
creat; bărbat și femeie i-a creat. 
28Și i-a binecuvântat Dumnezeu. 
Dumnezeu le-a zis: „Fiți rodnici, 
înmulțiți-vă, umpleți pământul și 
supuneți-1; stăpâniți peste peștii 
mării, peste păsările cerului și 
peste toate ființele care se târăsc 
pe pământ!” 29Și a zis Dumnezeu: 
„Iată, v-am dat toată iarba care face 
sămânță de pe toată fața pământului 
și tot pomul ce are rod cu sămânță 
în el. Acestea vor fi hrana voastră. 
30Iar tuturor ființelor pământului și 
tuturor păsărilor cerului și tuturor 
animalelor care se târăsc pe pământ, 
care au în ele suflare de viață, le dau 
toată iarba verde ca hrană”. Și așa a 
fost. 31aȘi Dumnezeu a privit toate 
cele pe care le făcuse și, iată, erau 
foarte bune.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 32(33),4-5,6-7,12-13.20și22 (R.:5b)
R. Plin este pământul
     de bunătatea Domnului.

4Drept este cuvântul Domnului
și toate lucrările sale sunt    
 vrednice de crezare.
5El iubește dreptatea și judecata, 
pământul este plin de    
 bunătatea Domnului. R.

6Prin cuvântul Domnului au fost   
 făcute cerurile 
și toate oștirile lor, prin suflarea   
 gurii sale. 
7El adună ca într-un burduf apele   
 mării 
și pune în vistierii abisurile. R.

12Fericit este poporul al cărui   
 Dumnezeu este Domnul, 
poporul pe care el și l-a ales ca   
 moștenire. 
13Domnul privește din ceruri, 
el îi vede pe toți fiii oamenilor. R.

20Sufletul nostru îl așteaptă pe   
 Domnul;
pentru că el este scutul și    
 apărătorul nostru.
22Fie, Doamne, mila ta asupra   
 noastră,
după cum și noi am sperat în tine! R.

Lectura a II-a (III)
Fiii lui Israel au trecut prin mare 

ca pe uscat.
Citire din cartea Exodului 14,15-15,1a

În zilele acelea, Domnul i-a 
zis lui Moise: „De ce strigi către 
mine? Spune-le fiilor lui Israel 
să pornească! 16Iar tu ridică-ţi 
toiagul, întinde-ţi mâna asupra 
mării şi desparte-o; fiii lui Israel 
vor merge prin mijlocul mării, pe 
uscat. 17Iată, eu voi împietri inima 
egiptenilor ca să meargă după ei! Şi 



voi fi glorificat în faraon şi în toată 
oştirea lui, în carele lui şi în călăreţii 
lui. 18Vor cunoaşte egiptenii că eu 
sunt Domnul când voi fi glorificat 
în faraon, în carele lui şi călăreţii 
lui”. 19Îngerul lui Dumnezeu care 
mergea înaintea taberei lui Israel 
a început să meargă în urma lor. 
Şi coloana de nor dinaintea lor a 
început să stea în urma lor. 20Moise 
şi-a întins mâna asupra mării: 
Domnul a mânat marea cu un 
vânt puternic dinspre răsărit toată 
noaptea, a făcut din mare uscat 
şi apele s-au despărţit. 22Fiii lui 
Israel au intrat prin mijlocul mării 
pe uscat şi apele erau ca un zid la 
dreapta şi la stânga lor. 23Egiptenii 
i-au urmărit şi au intrat după ei, toţi 
caii lui faraon, carele lui şi călăreţii 
lui, până în mijlocul mării. 24La 
straja dimineţii, Domnul a privit 
spre tabăra egiptenilor din coloana 
de nor şi de foc şi a înspăimântat 
tabăra egiptenilor. 25A făcut să sară 
roţile de la carele lor, încât înaintau 
cu greu. Egiptenii au zis atunci: 
„Să fugim dinaintea lui Israel, căci 
Domnul luptă pentru ei împotriva 
egiptenilor!” 26Domnul i-a zis lui 
Moise: „Întinde-ţi mâna asupra 
mării ca apele să se întoarcă asupra 
egiptenilor, asupra carelor lor şi 
asupra călăreţilor lor!” 27Moise şi-a 
întins mâna asupra mării şi spre 
dimineaţă marea s-a întors la locul 
ei; şi egiptenii fugeau dinaintea ei. 
Domnul i-a aruncat pe egipteni în 
mijlocul mării. 28 Apele s-au întors şi 
au acoperit carele, călăreţii şi toată 
oştirea lui faraon, care intraseră 
după ei în mare; şi n-a rămas nici 
măcar unul dintre ei. 29Dar fiii 

lui Israel au mers pe uscat prin 
mijlocul mării şi apele le-au fost 
ca un zid la dreapta şi la stânga 
lor. 30Domnul l-a salvat pe Israel 
din mâna egiptenilor în ziua aceea 
şi Israel i-a văzut pe egipteni morţi 
pe ţărmul mării. 31Israel a văzut 
mâna puternică cu care lucrase 
Domnul împotriva egiptenilor. 
Poporul s-a temut de Domnul şi 
a crezut în Domnul şi în Moise, 
slujitorul său. 15,1aAtunci Moise şi 
fiii lui Israel au cântat Domnului 
cântarea aceasta:

Psalmul Responsorial
Ex 15,1-2.3-4.5-6.13 și 17-18 (R.: 1b) 
R.: Voi cânta Domnului, 
căci cu mărire s-a preamărit.

1Voi cânta Domnului, căci cu   
 mărire s-a preamărit. 
Cal și călăreț, în mare i-a aruncat. 
2Puterea mea și cântarea mea este 
Domnul și el a fost mântuirea mea: 
acesta este Dumnezeul meu: pe el   
 îl voi lăuda; 
El este Dumnezeul tatălui meu: pe  
 el îl voi preaînălţa. R.

3Domnul este un războinic: 
numele lui este Domnul. 
4Carele lui faraon și oștirea lui, le-a  
 aruncat în mare; 
căpeteniile lui alese s-au afundat în  
 Marea Roșie. R.

5Adâncurile i-au acoperit, 
s-au cufundat în adânc ca o piatră. 
6Dreapta ta, Doamne,  
 s-a glorificat prin putere; 
dreapta ta, Doamne, pe dușman l-a  
 doborât. R.



Epistola
Cristos înviat din morţi nu mai moare.

Citire din Scrisoarea sfântului 
apostol Paul către Romani 6,3-11

Fraţilor, nu ştiţi că noi, toţi 
care am fost botezaţi în Cristos 
Isus, am fost botezaţi în moartea 
lui? 4Aşadar, am fost înmormântaţi 
împreună cu el prin Botez în 
moartea lui pentru ca, după cum 
Cristos a înviat din morţi prin gloria 
Tatălui, la fel şi noi să umblăm 
într-o viaţă nouă. 5Căci dacă am 
fost împreună sădiţi într-o moarte 
asemănătoare cu a lui, la fel vom fi în 
înviere, 6ştiind bine că omul nostru 
cel vechi a fost răstignit împreună 
cu el, pentru ca trupul păcatului să 
fie nimicit, aşa încât să nu mai fim 
sclavii păcatului, 7fiindcă cel care a 
murit a fost eliberat de păcat. 8Dar 
dacă am murit împreună cu Cristos, 
credem că vom şi trăi împreună cu 
el, 9ştiind că Cristos cel înviat din 
morţi nu mai moare, moartea nu mai 
are nicio putere asupra lui. 10Când a 
murit, el a murit pentru păcat o dată 
pentru totdeauna, dar acum este viu; 
el trăieşte pentru Dumnezeu. 11Tot 
aşa şi voi, consideraţi că sunteţi 
morţi pentru păcat, dar vii pentru 
Dumnezeu în Cristos Isus!

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 117(118),1-2.16ab-17.22-23 (R.: 24) 
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.

Evanghelia                                                         
Isus Nazarineanul, 

cel răstignit, a înviat.
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu           16,1-7
După ce a trecut sâmbăta, Maria 

Magdalena, Maria, mama lui Iacob, 
şi Salome au cumpărat miresme ca 
să vină şi să-l ungă. 2 Şi, dis-de-
dimineaţă, în prima zi a săptămânii, 
au ajuns la mormânt când soarele 
abia răsărise 3 şi ziceau una către 
alta: „Cine ne va rostogoli piatra 
de la intrarea în mormânt?” 4 Dar 
privind, au observat că piatra 
fusese rostogolită, deşi era foarte 
mare. 5 Intrând în mormânt, au 
văzut un tânăr aşezat la dreapta, 
îmbrăcat cu o haină lungă, albă, şi 
au fost cuprinse de spaimă. 6 Dar 
el le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! 
Îl căutaţi pe Isus Nazarineanul, 
cel răstignit. A înviat, nu este aici! 
Iată locul în care îl puseseră! 7 Dar 
mergeţi şi spuneţi discipolilor lui 
şi lui Petru că el merge înaintea 
voastră în Galileea. Acolo îl veţi 
vedea după cum v-a spus”.
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