
                                          
Tema păcatului și nevoia noastră de iertarea lui Dumnezeu și de convertire 

sunt prezente în fiecare din aceste trei lecturi pe care tocmai le-am auzit cu 
toți. În momentul în care vorbim despre păcat, de obicei vorbim în termeni 
negativi.  De exemplu, într-un catehism se spune că: pe scurt, împreună cu 
Sfântul Augustin, putem defini păcatul ca o faptă, un gând sau o dorință 
contrară legii veșnice. Putem schița esența păcatului în câteva scurte expresii 
precum, refuzul de a urma propria chemare a conștiinței proprii spre bine, 
respingerea lui Dumnezeu ca creator și ca Domn, și propriul nostru sine și al 
altora prin a ne îndepărta de Dumnezeu, de adevăratul nostru țel, de ruperea 
alianței pline de iubire a lui Dumnezeu cu noi, alianță care a fost încheiată de 
către jertfa de pe cruce a Domnului nostru Isus Cristos, care a murit pentru 
păcatele noastre.

Vorbind despre păcat în termeni negativi, este un lucru destul de ușor de 
înțeles și destul de potrivit fiindcă păcatul este un lucru rău. Însă mai presus 
de toate aceste lucruri rele este de fapt un lucru cu adevărat pozitiv. Adevărul 
despre demnitatea noastră și despre vocația noastră ca persoane umane create 
după imaginea și asemănarea lui Dumnezeu. Cu toți avem o voință liberă 
fiindcă avem puterea de a lua decizii complet libere și raționale, atât bune cât și 
rele. Noi am fost creați pentru Dumnezeu, noi am fost creați pentru a cunoaște, 
pentru a iubi și pentru a-l sluji pe Domnul. Pentru a trăi într-o relație dinamică, 
puternică și personală cu creatorul universului, o relație care ar fi trebuit să 
înceapă aici pe pământ și să continue pentru totdeauna sus în ceruri. Păcatul 
intervine în împlinirea acestei vocații și prin urmare rănește propria noastră 
natură. Prin urmare, suntem chemați la convertire.

Așa că, a admite propriul nostru păcat nu poate fi o experiență chiar atât de 
plăcută, însă de fiecare dată când facem aceasta ne afirmăm propria noastră 
demnitate de ființe umane. Afirmăm vrednicia noastră în ochii lui Dumnezeu 
și confruntăm adevărul despre noi înșine. Convertirea este un rezultat natural 
al confruntării adevărului despre noi. Cele trei lecturi de astăzi, de la această 
sfântă Liturghie din cea de-a treia Duminică din timpul pascal, ne cheamă la 
convertire. Sfântul apostol Petru în prima lectură  ne-a spus să ne convertim și 
să ne întoarcem pentru ca păcatele noastre să fie iertate. Sfântul apostol Ioan 
în cea de-a doua lectură luată din prima sa scrisoare ne-a amintit că El este 
jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, 
ci și pentru ale lumii întregi. Însă mai presus de toate, Isus ne-a poruncit în 
textul evangheliei de astăzi, să fie predicată convertirea în numele lui spre 
iertarea păcatelor la toate neamurile.
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Ant. la intrare              Cf. Ps 65,1-2
Inălţaţi-i lui Dumnezeu cantări 

de bucurie pe tot pămantul, cantaţi 
mărire numelui său, măriţi slava lui 
prin laudele voastre, aleluia! 

Rugăciunea zilei
Să tresalte pururi de bucurie 

poporul tău, Dumnezeule, căci 
i-ai reînnoit tinerețea sufletească. 
Dăruiește-le credincioșilor tăi, care 
se veselesc acum pentru că le-ai 
redat demnitatea de fii, harul, să 
aștepte recunoscători, cu speranță 
neclintită, ziua învierii lor. Prin 
Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Voi l-aţi ucis pe cel care conduce 

la viaţă, dar Dumnezeu l-a înviat din 
morţi.

Citire din  Faptele Apostolilor 
                              3,13-15.17-19
În zilele acelea, Petru s-a 

adresat poporului: „Dumnezeul lui 
Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi 
Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul 
părinţilor noştri l-a glorificat pe 
Fiul său Isus pe care voi l-aţi dat 
în mâinile lui Pilat şi l-aţi renegat 
înaintea lui, pe când el judecase 
să-l elibereze. 14 Voi l-aţi renegat pe 
cel sfânt şi drept şi aţi cerut să vă 
a fie graţiat un om criminal. 15 Voi 
l-aţi ucis pe cel care conduce la 
viaţă, dar Dumnezeu l-a înviat din 
morţi pe acesta căruia noi îi suntem 
martori. 17 Şi acum, fraţilor, ştiu că 
din neştiinţă aţi făcut aceasta, la 
fel ca şi conducătorii voştri, 18 dar 
Dumnezeu a împlinit astfel ceea 
ce promisese de mai înainte prin 
gura tuturor profeţilor că Unsul său 
va suferi. 19 Aşadar, convertiţi-vă 

şi întoarceţi-vă pentru ca păcatele 
voastre să fie iertate!”

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 4,2.4.7.9 (R.: 7b) 
R.: Fă să răsară peste noi,   
 Doamne,
lumina feţei tale! 
sau: 
Aleluia.
2 Când strig către tine, răspunde-
mi, 
Dumnezeul dreptăţii mele! 
Din strâmtorare m-ai scos în larg: 
ai milă de mine şi ascultă-mi 
rugăciunea! R.
4 Să ştiţi că Dumnezeu face minuni 
pentru cel credincios: 
când strig către el, Domnul mă 
aude. R.
7 Mulţi spun: „Cine ne va arăta ce 
este bine?” 
Fă să răsară peste noi, Doamne, 
lumina feţei tale! R.
9 Eu mă culc în pace şi adorm 
îndată, 
căci numai tu, Doamne, 
mă faci să locuiesc în siguranţă. R.

Lectura a II-a
El este jertfa de ispăşire pentru 

păcatele noastre şi pentru ale lumii 
întregi.

Citire din Scrisoarea întâi a 
sfântului apostol Ioan         2,1-5a

Copiii mei, vă scriu acestea ca 
să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva ar 
păcătui, avem un apărător la Tatăl, 
pe Isus Cristos, cel drept. 2 El este 
jertfa de ispăşire pentru păcatele 



noastre, dar nu numai pentru ale 
noastre, ci şi pentru ale lumii 
întregi. 3 Din aceasta ştim că îl 
cunoaştem: dacă păzim poruncile 
lui. 4 Cine spune: „Eu îl cunosc”, 
dar nu păzeşte poruncile lui, este 
mincinos şi adevărul nu este în 
el. 5a Însă, dacă cineva păstrează 
cuvântul lui, într-adevăr iubirea lui 
Dumnezeu în el este desăvârşită.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie Cf. Lc 24,32
(Aleluia) Doamne Isuse, explică-ne 
Scripturile; fă ca inimile noastre să 
se aprindă când tu însuţi ne vor-
beşti! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Aşa este scris: Cristos trebuia să 

sufere şi să învie din morţi a treia zi.
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca           24,35-48
În acel timp, discipolii le-au 

povestit cele de pe drum şi cum a 
fost recunoscut de ei la frângerea 
pâinii. 36 Pe când vorbeau ei acestea, 
Isus a stat în mijlocul lor şi le-a spus: 
„Pace vouă!” 37 Speriaţi şi cuprinşi de 
teamă, credeau că văd un duh, 38 dar 
el le-a spus: „De ce v-aţi tulburat 
şi de ce se ridică aceste gânduri 
în inima voastră? 39 Priviţi mâinile 
şi picioarele mele, căci eu sunt! 
Pipăiţi-mă şi vedeţi: duhul nu are 
carne şi oase cum mă vedeţi pe mine 
că am!” 40 Şi, spunând acestea, le-a 
arătat mâinile şi picioarele. 41 Însă 
pentru că ei, de bucurie, încă nu 
credeau şi se mirau, Isus le-a spus: 
„Aveţi aici ceva de mâncare?” 42 Ei 
i-au dat o bucată de peşte fript. 43 Şi 
luând-o, a mâncat-o înaintea 

lor. 44 Apoi le-a spus: „Acestea sunt 
cuvintele pe care vi le-am spus 
când încă eram cu voi; că trebuie 
să se împlinească toate cele scrise 
despre mine în Legea lui Moise, 
în Profeţi şi în Psalmi”. 45 Atunci 
le-a deschis mintea ca să înţeleagă 
Scripturile 46 şi le-a spus: „Aşa 
este scris: Cristos trebuia să sufere 
şi să învie din morţi a treia zi 47 şi 
să fie predicată convertirea în 
numele lui spre iertarea păcatelor 
la toate neamurile. Începând din 
Ierusalim, 48 voi veţi fi martorii 
acestor lucruri”.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Cristos este jertfa care ridică 

păcatele noastre. El a murit pentru 
păcatele lumii iar Dumnezeu l-a 
înviat la viață. În lumina pascală 
să ne întoarcem de la păcat pentru 
a descoperi pacea lui Cristos și de 
a fi martorii puterii mântuitoare 
a lui Dumnezeu în viața noastră 
de zi cu zi. Să spunem împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!
- Pentru sfântul nostru părinte papa 

Francisc și pentru toți păstori 
Bisericii, ca ei să nu predice doar 
cu cuvântul ci să fie exemple ale 
vieții creștine și să inspire lumea 
să îl urmeze pe Cristos. R.

- Popoarele au ajuns la Isus 
prin discipoli săi cu cuvintele, 
Pacea să fie cu tine câștigându-
le astfel încrederea, iubirea și 
siguranța în El. Și nouă ne este 
oferită aceiași mână a lui Isus. 
Să acceptăm acea promisiune 
în toate circumstanțele vieții 



noastre. R.
- Pentru tineri, ca ei să rămână 

fideli față de credință. Ne rugăm 
în mod deosebit pentru cei care 
au fost chemați de Duhul Sfânt 
pentru a sluji în preoție sau viața 
consacrată, ca ei să aibă curajul 
și generozitatea de a răspunde 
acelei chemări. R.

- Ne rugăm pentru bolnavi, 
bătrâni, singuri și nevoiași în trup 
și suflet, ca prin credința, iubirea 
și grija noastră și ei să cunoască 
prezența lui Isus în viețile lor. R.

- Ne rugăm pentru cei care fac 
legile și pentru cei care le aplică, 
ca Domnul să îi binecuvânteze cu 
darul înțelepciunii, compasiunii 
și respectului pentru valorile 
noastre creștine. R.

- Pentru cei răposați, mai ales pe 
cei care îi avem în minte acum 
și care au fost fideli lui Cristos 
în această viață, ca și ei să învie 
cu el la viața fără de sfârșit din 
ceruri. R.

Doamne, dă-ne o credință 
vie, o credință încrezătoare, o 
credință angajantă. Ajută-ne ca 
niciodată să nu găsim prea dificil 
să îl acceptă pe Isus în viețile 
noastre. Facem toate aceste 
rugăciuni prin același Isus 
Cristos, Domnul Nostru. Amin
Asupra Darurilor

Te rugăm, Doamne, să primeşti 
darurile Bisericii care tresaltă de 
veselie şi, precum i-ai dat sămanţa 
bucuriei pascale, dăruieşte-i şi 
rodul fericirii veşnice. Prin Cristos, 
Domnul nostru.
Ant. la Împărtăşanie         Lc 24,35

Discipolii l-au recunoscut pe 
Domnul Isus la frangerea painii, 
aleluia. 
După Împărtășanie

Te rugăm, Doamne, priveşte 
cu bunătate la poporul pe care ai 
binevoit să-l reinnoieşti prin tainele 
veşnice şi călăuzeşte-l la invierea 
trupului, spre slava nepieritoare. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

RugăciuneRugăciune
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                                                    O, Doamne Isuse, bu-
                                curia de a te întâlni viu, acest dar de 
             har, neașteptat si nemeritat, are mereu nevoie de a 
      fi întărit de lumina sfintei Scripturi, interpretată în lu
         mina Cuvântului tău. Numai astfel putem cunoaște 
            planul lui Dumnezeu, evenimentele de mântuire ale
           istoriei care manifestă tuturor oamenilor tandrețea si
             milostivirea ta.
               Numai astfel vom percepe drumul care conduce de
                   la moarte la viață, de la muntele Calvar la                  
                          mormântul gol, adică la gloria învierii; un 
                       pasaj prin care si noi trebuie să trecem, dacă 
                     vrem să luăm parte la promisiunile tale.
                   Doamne Isuse, drumurile existenței deseori 
                   sunt așa de complicate si întunecate 
                  încât ne lasă cuprinși de aparența 
victoriei răului, dar în Învierea ta, învățăm si 
noi să acceptăm lupta vieții, pentru că tu ai 
umplut si ai pătruns cu speranță inimile 
 si istoria noastră. Amin!


