
                                          
Jerald Jellison spunea că Fiecare dintre noi spune o minciună de cel puțin 

50 de ori pe zi. El spune, că mințim asupra vârstei noastre, asupra venitului 
și a realizărilor noastre. Ne folosim de minciuni pentru a scăpa de situații 
jenante. Un motiv foarte des întâlnit pentru aceste micuțe minciuni, e că nu 
vrem să îl rănim pe celălalt. Și totuși, făcând acestea, de fapt ne protejam pe 
noi înșine. Cele mai întâlnite minciuni, conform acestui autor sunt: Nu mă 
simțeam bine, Nu am vrut să te rănesc, doar glumeam, voiam doar să te ajut.

Paștele Domnului Înviat e atât de important pentru Biserică încât Biserica îl 
celebrează timp de o săptămână. Noi numim această săptămână Octava Pascală. 
Cuvântul octavă înseamnă o perioadă de opt zile care începe cu Duminica 
Paștelui și ține până în Duminica următoare. De fapt, fiecare Duminică este 
o rememorare a Paștelui. Fiindcă Duminica este Ziua Domnului. Este ziua în 
care Domnul a înviat din mormânt.

Evanghelia din această zi, ne vorbește despre mărturia învierii lui Isus dată 
de două grupuri diferite: grupul de femei și grupul de paznici. Să ne îndreptăm 
privirea asupra părții a doua a evangheliei, care ne vorbește despre înșelăciune, 
dezamăgire și minciună. Paznici sunt mituiți de către Marele Preot să spună 
o minciună despre învierea lui Isus. Lor li s-a promis că dacă procuratorul va 
ancheta problema, ei ar fi inventat o poveste prin care să spună că discipoli au 
fost cei care au furat trupul lui Isus în timp ce ei dormeau. Găsim o contradicție 
în ceea ce ei trebuia să spună oamenilor și funcționarilor și anume de unde 
știau ei că discipoli au furat trupul lui Isus dacă ei dormeau în timp ce s-a 
întâmplat aceasta? Astfel, acest reprezentant oficial al  lui Dumnezeu (Marele 
Preot) e forțat să spună o minciună și să mituiască paznici pentru a-și putea 
acoperi fapta, uciderea lui Isus. Si totuși, ei tot se văd ca oameni drepți.

Minciuna pare să fie un mod de viață pentru mulți dintre noi. Mințim 
instantaneu. O statistică spune că oamenii mint în procent de 91% cu privire 
la probleme pe care ei le consideră banale iar 36% despre lucruri importante; 
86% își mint în mod regular părinți, 75% prieteni, 73% veri și 69% parteneri 
de viață.

Pe de altă parte, prima parte a evangheliei e opusul minciunii și înșelăciunii. 
Aici putem observa femei simple ale căror inimă tresaltă de bucurie la aflarea 
veștii că preaiubitul lor Domn este iarăși viu. Ele sunt nerăbdătoare să 
împărtășească această veste. Aceste femei l-au urmat pe Isus din Galileea până 
sub cruce, având grijă de nevoile sale și fiind credincioase în a fi cu el până 
la ultima sa respirație. Brusca lor întâlnire cu Isus înviat este o scenă plină de 
pace și radiază de bucurie. (...)                                                        

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Luni din octava Paștelui
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Ant. la intrare                    Ex 13,5.9
Domnul v-a adus într-o ţară 

unde curge lapte şi miere, pentru ca 
legea Domnului să fie pururi pe bu-
zele voastre, aleluia. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, tu sporești 

necontenit Biserica ta, dăruindu-i, 
prin Botez, noi fii. Dă-le slujitorilor 
tăi harul să rămână fideli, in trăirea 
lor, sacramentului pe care l-au 
primit in credință. Prin Domnul 
nostru Isus Cristos.

Lectura I
Pe acest Isus, Dumnezeu 

l-a înviat şi noi toţi 
suntem martorii acestui fapt.

Citire din  Faptele Apostolilor 
                                    2,14.22-33 
În ziua de Rusalii, Petru, stând 

în picioare, împreună cu cei 
unsprezece, şi-a ridicat glasul şi 
le-a vorbit: "Bărbaţi iudei şi voi 
toţi care locuiţi în Ierusalim, să 
vă fie cunoscută aceasta şi fiţi 
atenţi la cuvintele mele! 22 Pe Isus 
Nazarineanul, bărbat adeverit de 
Dumnezeu între voi prin fapte 
puternice, minuni şi semne pe 
care le-a făcut Dumnezeu prin el 
în mijlocul vostru, după cum voi 
înşivă ştiţi, 23 pe acesta, care a fost 
dat după planul stabilit şi preştiinţa 
lui Dumnezeu şi pe care voi l-aţi 
răstignit şi ucis prin mâinile celor 
fărădelege, 24 pe acesta, Dumnezeu 
l-a înviat, eliberându-l de durerile 
morţii, deoarece nu era posibil să fie 
ţinut sub puterea ei. 25 Căci David 
spune cu privire la el: «Îl vedeam 
mereu în faţa mea pe Domnul, căci 
el este la dreapta mea ca să nu mă 

clatin. 26 De aceea s-a bucurat inima 
mea şi limba mea a tresăltat de 
veselie; ba, mai mult, şi trupul meu 
se va odihni în speranţă, 27 pentru că 
nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa 
morţilor şi nici nu vei permite ca 
sfântul tău să vadă putrezirea. 28 Mi-
ai făcut cunoscute căile vieţii, mă 
vei umple de bucurie cu prezenţa 
ta». 29 Fraţilor, să-mi fie permis să 
vă vorbesc cu îndrăzneală despre 
patriarhul David: el a murit şi a 
fost îngropat şi mormântul lui este 
printre noi până în ziua de azi. 30 Dar 
fiind profet şi ştiind că Dumnezeu îi 
făcuse jurământ să aşeze pe tronul 
său un descendent al lui, 31 el a văzut 
dinainte şi a vorbit despre învierea 
lui Cristos: «El nu a fost lăsat în 
locuinţa morţilor şi nici trupul 
lui nu a văzut putrezirea». 32 Pe 
acest Isus, Dumnezeu l-a înviat şi 
noi toţi suntem martorii acestui 
fapt. 33 Înălţat fiind acum la dreapta 
lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl 
promisiunea Duhului Sfânt, l-a 
revărsat pe acesta, aşa cum vedeţi 
şi auziţi voi".

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 15(16),1-2a şi 5.7-8.9-10.11 
(R.: 1) 
R.: Păzeşte-mă, Dumnezeule, 
pentru că în tine îmi caut refugiu! 
sau: 
Aleluia.
1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru  
 că îmi caut refugiu în tine! 
2a I-am spus Domnului: "Tu eşti   
 Dumnezeul meu". 
5 Domnul este partea mea de   



 moştenire şi cupa mea cu   
 sorţi, 
tu eşti acela care ai în mână soarta  
 mea. R.
7 Îl binecuvântez pe Domnul, care   
 m-a sfătuit, 
la aceasta până şi noaptea mă   
 îndeamnă inima. 
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe   
 Domnul; 
dacă el este la dreapta mea, nu mă  
 clatin. R.
9 De aceea, inima mea se bucură   
 şi sufletul meu tresaltă   
 de bucurie; 
ba chiar şi trupul meu se va odihni  
 în siguranţă, 
10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu  
 în locuinţa morţilor, 
nici nu vei îngădui ca cel    
 credincios al tău să vadă   
 putrezirea. R.
11 Tu îmi vei face cunoscută   
 cărarea vieţii;
în faţa ta sunt bucurii depline
şi desfătări veşnice la dreapta   
 ta. R.

Aclamație la Evanghelie
                                     Ps 117(118),24
(Aleluia) Aceasta este ziua pe care 
a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi 
să ne veselim în ea! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Daţi de ştire fraţilor mei să meargă 
în Galileea şi acolo mă vor vedea.

     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Matei             28,8-15
În acel timp, femeile, plecând în 

grabă de la mormânt, cu frică şi cu 

bucurie mare, au alergat să dea de 
ştire discipolilor lui. 9 Şi, iată, Isus 
le-a venit în întâmpinare şi le-a zis: 
"Bucuraţi-vă!" Iar ele, apropiindu-
se, i-au cuprins picioarele şi l-au 
adorat. 10 Atunci Isus le-a zis: "Nu 
vă temeţi! Mergeţi şi daţi de ştire 
fraţilor mei să meargă în Galileea 
şi acolo mă vor vedea!" 11 După 
ce au plecat ele, iată că unii din 
gardă au venit în cetate şi au dat de 
ştire arhiereilor despre toate cele 
întâmplate. 12 Aceştia, reunindu-se în 
consiliu cu bătrânii, au dat suficient 
de mulţi arginţi soldaţilor, 13 zicând: 
"Să spuneţi: «Discipolii lui au 
venit noaptea şi l-au furat pe când 
noi dormeam!» 14 Şi dacă va afla 
guvernatorul despre asta, îl vom 
convinge noi şi vă vom scăpa de 
neplăceri". 15 Ei, luând arginţii, 
au făcut aşa cum au fost instruiţi. 
Astfel, zvonul acesta s-a răspândit 
la iudei până azi.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Uimirea și imensa bucurie 

care a umplut inimile femeilor 
în prima zi de paște continuă să 
răsune în biserică chiar și în ziua 
de astăzi. De aceea să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca salutul lui Isus, Nu 
vă temeți, să aducă alinare celor 
care sunt neliniștiți în aceste 
momente. R.

- Ne rugăm ca cei care au 
creat minciuni pentru a 
ascunde adevărul să ajungă 



la conștientizarea a cât de 
periculoase sunt faptele lor. R.

- Ne rugăm ca misionari să de-a 
mărturie de Cristos înviat, 
inspirându-se de la sfântul Petru, 
care a proclamat cu atât curaj 
mesajul pe străzile Ierusalimului. 
R.

- Ne rugăm ca Duhul Sfânt să îi 
însuflețească pe toți creștini în 
acest moment al învierii, iar noi 
să putem trăi viața lui Cristos cu 
mult entuziasm. R.

- Ne rugăm și pentru toți 
credincioși noștri răposați, ca 
Cristos înviat să îi ducă cât mai 
repede în casa Tatălui veșnic. R.

Doamne Isuse, cu inimi pline 
de bucurie te rugăm să ne păstrezi 
în siguranță pentru că tu ești 
speranța noastră. Ferește-ne de 

pericol, pentru că tu ești refugiul 
nostru în care trăim acum și în 
toți veci vecilor. Amin
Asupra Darurilor

Te rugăm, Doamne, primeşte 
cu bunătate darurile credincioşilor 
tăi, pentru ca toţi cei care au fost 
reînnoiţi prin mărturisirea numelui 
tău şi prin Botez să ajungă la 
fericirea veşnică. Prin Cristos, 
Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie          Rom 6,9
Cristos cel inviat din morţi nu 

mai moare, moartea nu mai are 
nici o putere asupra lui, aleluia. 

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, revarsă cu 

îmbelșugare în sufletele noastre 
harul tainei pascale, ca să putem 
răspunde darului iubirii tale ce ne-a 
deschis calea mântuirii veșnice. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Sunetul clopotului bisericii

                   În anul 1799, armatele vestitului Napoleon au apărut pe culmile 
                      înalte de deasupra micuțului oraș Feldkirch din Austria. Era chiar în 
                 ziua de paște, iar razele soarelui strălucitor sclipea pe armele 
                       francezilor, în drumul de coborâre a dealului în partea de vest a 
                       orașului. Consiliul orașului a fost chemat de urgență pentru a se 

consulta asupra a ceea ce trebuie făcut.
După lungi discuții, parohul Bisericii s-a ridicat și le-a spus, Frații mei este ziua 

de paște! Ne-am tot luat în seamă propriile puteri și ne-am dat seama că nu vom avea 
succes. Haideți să ne întoarcem la Dumnezeu. Trageți clopotul și haideți să mergem la 
sfânta Liturghie ca de obicei, și să lăsăm totul în mâinile lui Dumnezeu.

Cu toții au fost de acord cu ceea ce spusese parohul comunității. În clipele următoare 
din turnul bisericii din Feldkirch au început să se audă sunete de clopote în cinstea 
Învierii Domnului iar străzile s-au și umplut cu credincioși ce se grăbeau spre biserică.

Francezii au auzit sunetul plin de bucurie al clopotelor și au rămas surprinși dar și 
alarmați. Ei au crezu că armatele austriece au ajuns pentru a elibera locul. Așa că au 
luat-o cu toții la fugă, iar până în clipa în care clopotele au încetat din sunat, pe dealuri 
și în împrejurimi, nu se mai putea găsi nici măcar un francez.
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