
                                          
Astăzi, celebrăm sărbătoarea înălțării Domnului. Care este adevărata 

semnificație a înălțării Domnului? Cineva a spus că înălțarea este un act prin 
care Domnul nostru Isus Cristos s-a urcat sus în ceruri.

La fel sa întâmplat și cu un cosmonaut rus care a întreprins o călătorie 
în spațiu. Cu câțiva ani în urmă, abia întors dintr-o călătorie în spațiu, un 
cosmonaut rus a spus în mod sarcastic că Am fost sus în ceruri, însă nu l-am 
găsit pe Dumnezeu acolo.

Însă acest cosmonaut rus vorbea doar din perspectiva fizică și materială.
Înălțarea lui Isus la ceruri nu a fost asemenea călătoriei acestui cosmonaut 

rus ci Isus a intrat într-o dimensiune complet nouă, una nevăzută, dar care este 
prezentă pretutindeni, adică în dimensiunea spirituală și imaterială. Aceasta 
reprezintă preamărirea sa ca Domn și rege universal al cerului după o viață 
plină de roade dusă pe pământ.

Însă conform învățăturilor Bisericii, înălțarea este și constă în momentul 
în care Isus și-a încheiat prezența trupească pe acest pământ. Aceasta a avut 
loc la 40 de zile după învierea sa. O altă semnificație este că Domnul, cu 
toate că ne-a lăsat și că s-a urcat la ceruri el tot a rămas și va rămâne cu noi. 
Asta înseamnă că viața noastră trebuie să se încheie asemenea trupului fizic 
al lui Cristos care a trebuit să moară. Și noi trebuie să murim. Dacă Cristos a 
trebuit să se înalțe la ceruri, atunci și noi va trebui să fim acolo. Dacă toate au 
un sfârșit, asta înseamnă că orice tip, fel de bunătate pe care îl putem face, va 
trebuie să îl facem acum și să nu îl amânăm, să îl întârziem pe altă dată. Ceea 
ce putem face astăzi va trebui să nu îl lăsăm pe mâine.

O altă semnificație a înălțării, care îmi place și mie cel mai mult, este aceea 
că înălțarea înseamnă a te întoarce la origine, la sursă care este Dumnezeu 
Tatăl. Isus Cristos s-a reîntors la Dumnezeu Tatăl, care este sursa a toate.

Care este de fapt adevăratul motiv pentru care Isus s-a înălțat la ceruri? 
Motivele, căci sunt mai mult sunt, pentru al putea preamări pe Dumnezeu (In 
17), pentru a putea deveni mântuitorul nostru și prințul păcii (Fap 5,31), pentru 
a ne conduce și pentru a deschide porțile cerului pentru noi (Evr 6,20), și 
pentru a ne pregăti un loc în ceruri (In 14,2).

Isus s-a înălțat la ceruri, însă asta înseamnă că el nu mai este cu noi?  Ce părere 
aveți? Un lucru e clar, că Isus încă este cu noi, chiar și astăzi, și întotdeauna. 
Iar asta fiindcă el ne-a spus că orice veți face unora dintre aceștia mici care 
sunt frați mei, mie mi-ai făcut. Spre finalul evangheliei după apostolul Matei, 
Isus a spus. Eu sunt cu voi până la sfârșitul lumii.

Așa că, întrebarea este, care este porunca lui Isus pentru noi astăzi? Ce 
dorește Isus ca noi să facem? 

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Înăltarea Domnului
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Ant. la intrare                      Fap 1,11
Bărbaţi galileeni, de ce staţi pri-

vind la cer? Aşa cum l-aţi văzut ri-
dicandu-se la cer, tot astfel va veni, 
aleluia! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic, fă-ne să 

tresăltăm de bucurie sfântă şi să ne 
desfătăm în aducere de mulţumire, 
pentru că înălţarea lui Cristos, Fiul 
tău, înseamnă şi ridicarea noastră; 
întăreşte-ne în speranţa că şi noi, 
trupul său mistic, vom ajunge, 
precum suntem chemaţi, la slava 
în care a intrat el, mergând înaintea 
noastră. Prin Domnul nostru Isus 
Cristos.

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 2până în ziua în care 
a fost înălţat, după ce, prin Duhul 
Sfânt, i-a instruit pe apostolii pe care 
îi alesese. 3După 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. 4Şi 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: 5Ioan a botezat 
cu apă, dar voi veţi fi botezaţi 
în Duhul Sfânt, nu după multe 
zile". 6Atunci, cei care se adunaseră 
l-au întrebat, zicând: "Doamne, în 

acest timp vei restabili împărăţia lui 
Israel?" 7Dar el le-a zis: "Vouă nu 
vă este dat să cunoaşteţi timpurile 
sau momentele pe care Tatăl le-a 
stabilit prin propria autoritate. 8Însă 
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". 9Şi spunând 
acestea, sub privirile lor, el a fost 
înălţat şi un nor l-a ascuns din ochii 
lor. 10În timp ce erau cu ochii aţintiţi 
spre cer şi el se înălţa, iată că le-au 
apărut doi bărbaţi în haine albe 11şi 
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
La măsura staturii 

plinătăţii lui Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului 

apostol Paul către Efeseni  4,1-13
Fraţilor, aşadar, vă îndemn, eu, 

prizonierul în Domnul, să umblaţi 
în mod vrednic de chemarea pe 
care aţi primit-o: 2cu toată umilinţa 
şi blândeţea, cu îndelungă răbdare, 
îngăduindu-vă unii pe alţii în 
iubire, 3străduindu-vă să păstraţi 
unitatea Duhului în legătura 
păcii. 4Este un singur trup şi un 
singur Duh, după cum aţi şi fost 
chemaţi la o singură speranţă, aceea 
a chemării voastre. 5Este un singur 
Domn, o singură credinţă, un singur 
Botez, 6un singur Dumnezeu şi Tată 
al tuturor, care este peste toate, prin 
toţi şi în toţi. 7Fiecăruia dintre noi 
i s-a dat harul după măsura darului 
lui Cristos. 8De aceea Scriptura 
spune: "Ridicându-se în înălţime, a 
dus captivă captivitatea, a dat daruri 
oamenilor". 9Dar ce înseamnă 
"s-a ridicat", dacă nu faptul că a 
şi coborât în locurile cele mai de 
jos ale pământului? 10Cel care a 
coborât este acelaşi cu cel care s-a 
ridicat deasupra tuturor cerurilor 
ca să împlinească toate. 11Tot el i-a 
dat pe unii ca apostoli; pe alţii, ca 
profeţi; pe alţii, ca evanghelişti; pe 
alţii, ca păstori şi învăţători 12pentru 

desăvârşirea sfinţilor în vederea 
lucrării slujirii spre edificarea 
trupului lui Cristos, 13 până când vom 
ajunge toţi la unitatea credinţei şi a 
cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la 
omul desăvârşit, la măsura staturii 
plinătăţii lui Cristos.

           Cuvântul Domnului

Aclamație 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                                                         
S-a înălţat la cer şi s-a aşezat la 

dreapta lui Dumnezeu.
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu          16,15-20
În acel timp, Isus arătându-li-

se celor unsprezece, le-a spus: 
"Mergând în toată lumea, predicaţi 
evanghelia la toată făptura! 16Cine 
va crede şi va fi botezat se va 
mântui; iar cine nu va crede va fi 
condamnat. 17Acestea sunt semnele 
care îi vor însoţi pe cei care cred: în 
numele meu vor scoate diavoli, vor 
vorbi limbi noi, 18vor lua şerpi în 
mână şi, dacă vor bea ceva aducător 
de moarte, nu le va dăuna. Îşi vor 
pune mâinile peste cei bolnavi şi 
ei se vor vindeca". 19După ce le-a 
vorbit, Domnul Isus s-a înălţat 
la cer şi s-a aşezat la dreapta lui 
Dumnezeu, 20iar ei, plecând, au 
predicat pretutindeni, în timp ce 
Domnul lucra cu ei şi le întărea 
cuvântul prin semnele care-i 
însoţeau.

Cuvântul Domnului



Rugăciunea Credincioșilor
În semnele și minunile 

textului evangheliei de astăzi am 
auzit asigurarea din partea lui 
Dumnezeu că misiunea noastră 
nu ne va dăuna și că va avea 
succes. În această zi de sărbătoare 
a Înălțării Domnului să ne 
punem încrederea în el spunând 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru curăția 
înțelepciunii și perceperea pe 
care Dumnezeu a dat-o bisericii 
primare, acum când continuăm 
această lucrare de răspândire a 
veștii cele bune timpului în care 
trăim. R.

- Caritatea, egoismul, blândețea și 
răbdarea sunt semnele prezenței 
lui Dumnezeu în mijlocul nostru. 
Ne rugăm ca în relația noastră 
cu ceilalți să fim capabili să 
dezvoltăm aceste daruri care ne-
au fost oferite prin sacramentalii. 
R.

- În această zi Isus ne trimite să 
dăm mărturie de iubirea sa în 
întâlnirile noastre cu oameni care 
suferă de nedreptate, singurătate 
și prejudiciu. Ne rugăm ca noi 
să răspundem cu compasiune și 
milostivire. R.

- Ne rugăm pentru frați și surorile 
noastre care sunt bolnave, singure 
sau în profundă tristețe. Ca ei să 
găsească puterea și consolarea 
prin comunitatea creștină pe care 
Domnul a pus-o în jurul lor. R.

- Ne rugăm cu inimi recunoscătoare 
pentru toți cei care au împărtășit 

darul credinței cu noi și care au 
fost chemați la misterele iubirii 
veșnice. Ca ei să se odihnească 
în pace. R.

- Să păstrăm un moment de 
tăcere pentru a putea rosti 
propriile noastre cereri bunului 
Dumnezeu. R.
Dumnezeule milostiv, bucuria 

discipolilor din ziua înălțării 
abundă în viețile noastre și ne 
dă curajul de a deschide ușile 
inimii noastre și de a intra în 
misterele minunate la care ne-ai 
chemat să le experimentăm. Cu 
recunoștință și laudă facem toate 
aceste cereri ale noastre, prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Îți aducem, Doamne, această 

jertfă, in sărbătoarea sfântă a 
Înălțării Fiului tău, şi implorăm 
indurarea ta: dă-ne, te rugăm, harul, 
ca, prin acest schimb preasfânt de 
daruri, să căutăm cele cerești. Prin 
Cristos, Domnul nostru.
Ant. la Împărtăşanie        Mt 28,20
Iată,  eu  sunt  cu  voi  în  toate 

zilele,  până  la  sfârşitul  lumii, 
aleluia. 
După Împărtășanie

Dumnezeule atotputernic și 
veșnic, care ne dai nouă, celor 
de pe pământ, harul de a săvârși 
cele dumnezeiești, înflăcărează, 
te rugăm, inimile noastre de dorul 
după lăcașurile cerești, unde 
Cristos a înălțat la tine firea noastră 
omenească. El, care viețuiește și 
domnește în vecii vecilor.
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