
                                          
Ce fel de bucurie avem noi astăzi când celebrăm Învierea lui Isus? Cui 

a apărut Isus pentru prima oară după ce a înviat? Evanghelia ne prezintă 
diferite apariții însă Papa Ioan Paul al II-lea, în 1997, ne spune că e 
perfect normal să credem că mama lui Isus, Maria, este prima persoană 
care l-a văzut pe Cristos după învierea sa. El sugera ca dacă evangheliile 
nu menționează o astfel de apariție, a lui Isus înviat Mariei, nu trebuie 
să sărim direct la concluzia că ea nu ar fi avut loc. Sfântul părinte sugera 
că, probabil, evangheliști au omis-o deoarece ar fi putut fi considerată 
părtinitoare (influențată). Eu aș dori să sugerez că o astfel de apariție pur 
și simplu nu poate fi descrisă în cuvinte și dacă era bine știută de primi 
creștini asta nu înseamnă că trebuia să fie prezentă și în Evanghelii. Într-
una din scrisorile sale (1Cor 15,6) Sfântul apostol Paul menționează 
apariții ale lui Isus înviat multor altor persoane ce nu sunt menționate în 
evanghelii, cu alte cuvinte Evangheliile nu conțin toate aparițiile lui Isus 
înviat. Motivul pentru care mama lui Isus, Maria, nu le-a acompaniat 
pe femei la mormânt în dimineața Duminicii de Paște, e din cauza că ea 
deja îl văzuse pe Isus înviat.

Noul Testament evidențiază clar faptul că atunci când Isus a înviat el 
nu era doar spirit ci avea și un trup, chiar dacă trupul era transfigurat. 
În prima lectura de la această sfântă liturghie l-am auzit pe Petru 
spunând în predica sa că ei au mâncat şi au băut cu el după ce a înviat 
din morţi, (Fap 10,41) Isus avea un trup fizic după ce a înviat. De 
nenumărate ori am citi despre Isus mâncând după ce a înviat. Isus cere 
mâncare iar ei i-au dat pește gătit pe care el l-a mâncat (Lc 24, 41-43). 
Isus le-a arătat rănile sale (Lc 24,39; In 20, 24-28) și a suflat asupra lor 
(In 20,22). Ei îl puteau atinge pe Isus (Lc 24,39; In 20,17). Totuși chiar 
dacă Isus a înviat cu trupul său, exista încă ceva de nerecunoscut la el, 
avea un trup glorificat cu care putea trece prin pereți și uși. Citim în 
toate Evangheliile despre mormântul ca fiind gol însă aceasta nu a fost 
niciodată o problemă în a dovedi că Isus a înviat din morți. Când Maria 
Magdalena a văzut mormântul gol ea a crezut că trupul lui Isus fusese 
furat; o auzim spunând în evanghelia de astăzi, L-au luat pe Domnul din 
mormânt, și nu stim unde l-au pus (In 20,2). În schimb, ceea ce conta 
pentru ei era faptul că ei știau că Isus era cu adevărat prezent cu ei; ei 
l-au văzut pe Isus de multe ori, au mâncat și au băut cu el, i-au văzut 
rănile și l-au ascultat învățând.
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Ant. la intrare    Lc 24,34; cf. Ap 1,6
Iată slujitorul credincios şi înţe-

lept pe care Domnul l-a aşezat în 
fruntea familiei sale. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care, prin biruința 

Fiului tău unul-născut asupra morții, 
ne-ai deschis astăzi porțile vieții 
veșnice, dă-ne, te rugăm, harul, 
ca, sărbătorind învierea Domnului, 
să înviem, prin înnoirea Duhului 
tău, in lumina vieții. Prin Domnul 
nostru Isus Cristos.

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

Fraților, dacă aţi înviat împreună 
cu Cristos, căutați cele de sus, 
unde Cristos șade la dreapta lui 
Dumnezeu! 2 Cugetați 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 Domnului
Secvența
(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!

Aclamație 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 Dom-
    nului 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
Carlo Carretto a spus la un 

moment dat că Învierea	 lui	 Isus	
face	 imposibil	 faptul	 ca	 istoria	



omului	să	se	încheie	în	haos,	ci	se	
va	îndrepta	în	mod	inevitabil	spre	
lumină,	 spre	 viață	 și	 spre	 iubire. 
În și prin rugăciunile noastre din 
această zi sfântă fie ca și noi să ne 
îndreptăm în mod inevitabil spre 
lumină, viață și iubire. Să spunem 
împreună:
R.	Ascultă-ne	Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică. Ne 
rugăm ca noi să fim o biserică 
a învierii, o biserică a speranței 
și bucuriei care dorește continuu 
să iubească și să îi slujească 
pe ceilalți într-un efort de a le 
oferi noi motive de speranță și 
bucurie. R.

- Piatra a fost dată la o parte 
de la mormântul lui Isus. Ne 
rugăm ca noi să jucăm un rol 
în îndepărtarea pietrei de la 
mormântul celor care se simt 
prinși de suferință, dependență, 
foame, boală sau sărăcie. Ca 
ei să cunoască căldura iubirii 
noastre și puterea rugăciunilor 
noastre. R.

- Nu trebuie să așteptăm să murim 
ca să avem parte de experiența 
momentelor învierii în viețile 
noastre. Ne rugăm ca noi să 
credem că Cristos înviat merge 
cu noi astăzi și în fiecare zi 
oferindu-ne momentele învierii 
și noua viață, mai ales în zonele 
vieții noastre în care avem 
tendința să disperăm. R.

- Paștele este siguranța noastră că 
Dumnezeu poate aduce plinătate 
acolo unde nu există, speranță din 
disperare și lumină din întuneric. 
Ne rugăm ca noi să cooperăm 

la lucrarea sa și să ne jucăm 
rolul în răspândirea plinătății, 
speranței și luminii oriunde ne 
ducem. R.

- Să ne amintim și de cei morți. 
Mai ales de cei care au fost în 
mijlocul nostru la ultimul paște 
sau cei care ne lipsesc și mai 
mult în asemenea ocazii. Să ne 
rugăm pentru harul de a crede 
că după cum Isus a înviat tot la 
fel se va întâmpla și cu cei dragi 
ai noștri pe care i-am pierdut. R.
Dumnezeule atotputernic, 

acestea sunt rugăciunile pe care 
le aducem înainte ta în această 
mare sărbătoare a speranței și 
iubirii. Ne rugăm ca tu să ne 
răspunzi la toate rugăciunile 
noastre pe care le purtăm în 
inimi astăzi și mereu. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Tresăltând de bucuria învierii, 

îţi oferim, Doamne, această jertfă 
prin care Biserica ta renaşte şi se 
hrăneşte în chip minunat. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie     1Cor 5,7-8
Cristos, Mielul nostru de Paşti, a 
fost jertfit, aleluia; să sărbătorim, 
aşadar, cu azimele sincerităţii şi 
ale adevărului, aleluia, aleluia! 

După Împărtășanie
În bunătatea ta nesfârșită, 

ocrotește, Dumnezeule, Biserica 
ta, pentru ca, reînnoită prin tainele 
pascale, să ajungă la strălucirea 
învierii. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
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