
                                         
Textul evanghelic din această zi, ne spune că Maria Magdalena l-a căutat 

pe Domnul ei. La început, ea nu-l recunoaște pe Domnul înviat fiindcă atenția 
ei nu era asupra lui ci asupra mormântului gol și asupra durerii ei. Asemenea 
ei, mulți dintre noi îl căutăm pe Domnul în locuri greșite precum: în alcool, 
în plăceri, în bogăție, în lux și putere. Însă știți de ce învierea lui Isus este o 
dogma fundamentală a Bisericii? Fiindcă, după cum scrie și sfântul apostol 
Paul în prima sa scrisoare către Corinteni: dacă Cristos nu a înviat, zadarnică 
este predica noastră şi zadarnică este credința voastră (1Cor 15,14). Înlătură 
această doctrină și tot conținutul Crezului Apostolic și totul se va prăbuși 
asemenea unui bolovan de pe o stâncă. Catehismul Bisericii Catolice la 
numărul 638 adaugă că Învierea lui Isus este adevărul culminant al credinţei 
noastre în Cristos, crezut şi trăit ca adevăr central de cea dintâi comunitate 
creştină, transmis ca adevăr fundamental de Tradiţie, stabilit de documentele 
Noului Testament, predicat ca parte esenţială a Misterului pascal împreună 
cu Crucea.

Un singur cuvânt e necesar Mariei pentru al recunoaște pe Domnul Înviat 
când acesta o cheamă pe nume iar apoi îi reamintește misiunea ei de a anunța 
vestea cea bună a învierii sale, discipolilor săi. Iar mesajul ei către discipoli 
a fost că L-am văzut pe Domnul! Cu alte cuvinte, nu ajunge că știm despre 
Domnul ci să îl cunoaștem în mod personal. Nu ajunge să discutăm despre el ci 
să îl întâlnim. În înviere noi îl întâlnim pe Domnul Viu care ne iubește în mod 
personal și împărtășește gloria sa cu noi.

Asemenea Mariei, avem misiunea de a face, și anume, de a anunța vestea 
cea bună a învierii sale tuturor fraților și surorilor noastre, fiindcă:

În primul rând, asemenea Mariei ni s-a spus să împărtășim vestea cea 
bună. Isus vrea ca noi să mergem și să împărtășim această nouă realitate 
descoperită a învierii sale. Nu poate fi păstrată în interiorul nostru. Ori de câte 
ori îl experimentăm pe Domnul înviat, trebuie să mergem imediat afară și să 
le spunem și celorlalți. Trebuie să ne arătăm credința de bunăvoie, altfel nu va 
crește. Deoarece oameni sunt însetați după această veste bună. Hudson Taylor 
spunea că Obișnuiam să îi cer lui Dumnezeu să mă ajute. Apoi îl întrebam 
dacă îl pot ajuta. Și încheiam prin al ruga să își îndeplinească lucrarea prin 
intermediul meu.

În al doilea rând, învierea lui Isus este speranța noastră. Este o speranță 
faptul că într-o zi noi îl vom vedea pe Dumnezeu față în față și că ne vom 
bucura în gloria sa veșnică. Sfântul apostol Petru spune că fără să-l fi văzut, 
îl iubiţi; fără a-l vedea, dar crezând în el, tresăriţi de o bucurie negrăită şi 
preamărită,  încredinţaţi că veţi ajunge la ţelul credinţei voastre: mântuirea 
sufletelor (1Pt 1,8-9).                                                        Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Marti din octava Paștelui
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Ant. la intrare              Cf. Sir 15,3-4
Domnul i-a adăpat cu apa inţe-

lepciunii; el se va statornici in mij-
locul lor şi nu se va indepărta. Le 
va da mărire veşnică, aleluia. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, tu ne-ai vindecat 

prin tainele pascale; te rugăm, 
binecuvântează poporul tău cu 
darurile cerești, ca, dobândind 
libertatea deplină, să ajungă, in 
ceruri, la bucuria pe care o gustă 
deja aici, pe pământ. Prin Domnul 
nostru Isus Cristos.

Lectura I
Convertiţi-vă şi fiecare dintre 

voi să se boteze în 
numele lui Isus Cristos!

Citire din  Faptele Apostolilor 
                                         2,36-41 
În ziua de Rusalii, Petru le-a spus 

iudeilor: "Să ştie cu siguranţă toată 
casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut 
Domn şi Cristos pe acest Isus pe care 
voi l-aţi răstignit"! 37 Când au auzit 
au fost pătrunşi la inimă şi i-au spus 
lui Petru şi celorlalţi apostoli: "Ce 
să facem, fraţilor?" 38 Petru le-a zis: 
"Convertiţi-vă şi fiecare dintre voi să 
se boteze în numele lui Isus Cristos 
spre iertarea păcatelor voastre şi veţi 
primi darul Duhului Sfânt! 39 Căci 
promisiunea este pentru voi, pentru 
copiii voştri şi pentru toţi cei care 
sunt departe, pe oricâţi i-ar chema 
Domnul Dumnezeul nostru". 40 Şi 
cu multe alte cuvinte dădea 
mărturie şi-i îndemna, zicând: 
"Salvaţi-vă de această generaţie 
perversă!" 41 Aşadar, cei care au 
primit cuvântul lui au fost botezaţi. 

Şi în ziua aceea li s-au adăugat cam 
la trei mii de suflete.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 32(33),4-5.18-19.20 şi 22 (R.: 
5b) 
R.: Plin este pământul 
     de bunătatea Domnului. 
sau: 
Aleluia!

4 Drept este cuvântul Domnului 
şi toate lucrările sale sunt vrednice  
 de crezare. 
5 El iubeşte dreptatea şi judecata; 
pământul este plin de bunătatea   
 Domnului. R.

18 Iată, ochii Domnului sunt   
 îndreptaţi 
spre cei care se tem de el, 
spre cei care nădăjduiesc în mila   
 lui, 
19 ca să scape de la moarte sufletele  
 lor 
şi să-i hrănească în timp de   
 foamete! R.

20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe   
 Domnul; 
pentru că el este scutul şi    
 apărătorul nostru. 
22 Fie, Doamne, mila ta asupra   
 noastră, 
după cum şi noi am sperat în   
 tine! 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                                                         
Le-a vestit că l-a văzut pe 

Domnul şi că el i-a spus acestea.
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan             20,11-18
În acel timp, Maria stătea lângă 

mormânt, afară, şi plângea. În 
timp ce plângea, s-a aplecat spre 
mormânt 12 şi a văzut doi îngeri 
în haine albe care stăteau în locul 
unde zăcuse trupul lui Isus, unul la 
cap şi altul, la picioare. 13 Ei i-au 
zis: "Femeie, de ce plângi?" Ea le-a 
spus: "L-au luat pe Domnul meu şi 
nu ştiu unde l-au pus". 14 Spunând 
acestea şi întorcându-se, l-a văzut 
pe Isus stând în picioare, dar nu ştia 
că este Isus. 15 Isus i-a zis: "Femeie, 
de ce plângi? Pe cine cauţi?" Ea, 
crezând că este grădinarul, i-a 
spus: "Domnule, dacă tu l-ai dus, 
spune-mi unde l-ai pus şi eu îl voi 
lua!" 16 Isus i-a zis: "Maria!" Ea, 
întorcându-se, i-a spus în evreieşte: 
"Rabbuni!" - care înseamnă 
"Învăţătorule!" 17 Isus i-a zis: "Nu 
mă reţine, pentru că nu m-am urcat 
încă la Tatăl, dar du-te la fraţii mei 
şi spune-le: «Mă urc la Tatăl meu 
şi Tatăl vostru, la Dumnezeul meu 
şi Dumnezeul vostru!»". 18 Maria 
Magdalena a venit la discipoli şi 
le-a vestit că l-a văzut pe Domnul şi 
că el i-a spus acestea.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Astăzi, suntem invitați mai 

mult ca niciodată să îl îmbrățișăm 
pe Domnul nostru Isus Cristos 
în credință, după cum a făcut și 
Maria Magdalena cu mult timp 

în urmă și să îl rugăm spunând 
din toată inima:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți cei care plâng 
în aceste momente și sunt plini 
de durere să cunoască noua 
speranță a faptului că Cristos 
este cu adevărat viu. R.

- Ne rugăm ca toți creștini să 
poată, prin modul în care își duc 
viața de zi cu zi, da mărturie de 
faptul că Domnul este viu, după 
cum a făcut sfânta Maria din 
Magdala. R.

- Ne rugăm ca toți cei care au 
fost botezați în Vigilia Pascală 
și în totul anul care a trecut, 
să găsească un loc primitor și 
susținător în comunitățile lor 
locale. R.

- Ne rugăm ca toți cei care găsesc 
acest timp pascal un timp 
destul de dificil în familiilor 
lor, să fie îndrumați de Cristos 
înviat, pentru ca să înainteze cu 
speranță. R.

- Ne rugăm ca toți credincioși 
nostru răposați să fie întâmpinați 
cât mai repede în casa Tatălui 
Ceresc de Cristos înviat, după 
cum a fost întâmpinată și Maria 
Magdalena în acea dimineață 
pascală. R.

Doamne Isuse Cristoase care 
ai înviat din morți și te-ai arătat 
Mariei Magdalena, te rugăm 



necontenit să ne înveți adevărata 
dreptate și cale ce duce la tine, 
dar mai ales să rămânem mereu 
în speranța iubirii Tale. Tu care 
viețuiești și domnești în toți veci 
vecilor. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, primește 

cu indurare darurile familiei tale și 
păstreaz-o sub ocrotirea ta, ca să nu 
piardă harurile pe care i le-ai dat și 
să ajungă la fericirea veșnică. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie         Col 3,1-2
Dacă aţi inviat impreună 

cu Cristos, căutaţi cele de sus, 
unde Cristos şade la dreapta lui 
Dumnezeu; cugetaţi la cele de sus, 
aleluia. 

După Împărtășanie
Ascultă-ne, te rugăm, 

Dumnezeule atotputernic, care ne-
ai făcut părtaşi de darul desăvarşit 
al Botezului; lucrează necontenit 
in inimile noastre, ca să ne 
invrednicim de fericirea veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Micuțtul Filip
A existat la un moment dat un băiețel de opt ani, pe nume Filip, care se 

născuse cu teribilul sindrom Down, și care participa la ora de religie alături de 
alți copii de aceeași vârstă. În mod normal, la acea vârstă, copii nu acceptă cu 
ușurință persoanele bolnave, iar în cazul nostru pe micuțul Filip cu diferențele 
sale. Însă datorită profesorului lor care era destul de creativ, ei au început să 
aibă grijă de Filip și să îl accepte ca fiind o parte a grupului lor, însă nu pe 
deplin, ci cu anumite rețineri.

În duminica de după paște profesorul a adus cu sine la 
școala carcase de ouă goale făcute din plastic, asemănătoare 
celor Kinder cu surprize, dar puțin mai mari. Fiecare 
copil a primit câte una, după care li s-a spus să meargă 
afară prin curte, în acea zi frumoasă de primăvară, și să 
găsească fiecare câte un simbol al noii vieți, pe care să 
îl introducă în acel ou. 

După ce au alergat cu toții prin curtea bisericii într-o confuzie sălbatică, 
copii au revenit în clase și și-au pus pe masa profesorului, pentru a fi deschise 
și a împărtăși astfel cu toți simbolurile noii vieți găsite de fiecare. Înconjurat 
de copii, profesorul a și început să le deschidă unul câte unul. În fiecare găsea 
fie o floare, un fluture, o frunză, iar clasa exclama la fiecare cu oooh și ahhh. 
Până când au deschis unul în care nu se găsea nimic, era complet gol. Copii au 
exclamat în cor: Nu-i corect! Cineva nu și-a îndeplinit misiunea. Însă micuțul 
Filip a spus: Este a mea. Filip, niciodată nu faci lucrurile cum trebuie, a spus 
un alt copil. Nu e nimic aici. Eu mi-am îndeplinit misiunea, a insistat Filip. Am 
făcut-o. E gol. Mormântul este gol! După care s-a așternut o tăcere profundă. 
Din acel moment Filip a devenit un membru deplin al clasei.

Filip a murit la scurt timp după aceea din cauza unei infecți pe care majoritatea 
copiilor ar fi învins-o. La înmormântarea sa, colegii lui de clasă au venit rând 
pe rând la altar, cu profesorul lor de religie, și în locul florilor au așezat acele 
ouă, însă toate goale. @povestioare.ro


