
 

 

Duminica Quasimodogeniti 
                                    19.04.2020 

 
In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Hristos a inviat! Adevarat a inviat! 

 

Iubiti credinciosi, 

Duminca de astazi isi are numele din latinescul Quasimodogeniti, care inseama „precum cei 

nou nascuti”. Intr-adevar sarbatoarea sfanta a pastelui in care domnul nostru Isus Hristos este 

cel dintai inviat din morti, ne aduce mesajul, ca D-zeu prin fiul Sau ne daruieste o viata noua, 

care incepe inca de pe acuma, dar care va fi implinita in viata ce va sa vie dupa moarte.  

Prin harul lui D-zeu si prin jertfa Fiului Sau noi suntem precum cei nou nascuti, care avem 

parte de o noua viata. Astfel aceasta duminica sta inca sub semnul sarbatorii pascale a invierii 

si a unei noi vieti alaturi de D-zeu. 

 

Coral  

 

1. A inviat Isus chin si moarte a rapus. 

Tot omul fie bucuros, 

Mangaierea mea, Hristos. 

Milueste-ne. 

 

2. Daca n-ar fi inviat, pamantul s-ar fi scufundat. 

Dar de cand s-a ridicat, 

Cu har nespus ne-a luminat. 

Milueste-ne. 

 

3. Aliluia, Aliluia, Aliluia. 

Tot omul fie bucuros, 

Mangaierea mea, Hristos. 

Milueste-ne. 

 

Psalm 116,1-9.13 

 

Ne rugam cu cuvinte din psalmul 116: 

 

1. Iubesc pe Domnul, caci El aude glasul meu, cererile mele. 

2. Da, El Si-a plecat urechea spre mine, de aceea-L voi chema toata viata mea. 

3. Ma infasurasera legaturile mortii si m-apucasera sudorile mormantului; eram prada necazului si 

durerii. 

4. Dar am chemat Numele Domnului si am zis: "Doamne, mantuieste-mi sufletul." 



5. Domnul este milostiv si drept, si Dumnezeul nostru este plin de indurare. 

6. Domnul pazeste pe cei fara rautate: eram nenorocit de tot, dar El m-a mantuit. 

7. Intoarce-te, suflete, la odihna ta, caci Domnul ti-a facut bine. 

8. Da, Tu mi-ai izbavit sufletul de la moarte, ochii, din lacrimi, si picioarele, de cadere. 

9. Voi umbla inaintea Domnului pe pamantul celor vii. 

13. Voi inalta paharul izbavirilor si voi chema Numele Domnului; 

 

Marire Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, precum a fost la inceput, acum si pururea si in vecii 

vecilor. Amin 

 

Evanghelia dupa Ioan 20,19-20;24-29: 

 

19. In seara aceleiasi zile, cea dintai a saptamanii, pe cand usile locului unde erau adunati ucenicii 

erau incuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat in mijlocul lor si le-a zis: "Pace voua!" 20. Si 

dupa ce a zis aceste vorbe, le-a aratat mainile si coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat cand au vazut pe 

Domnul. 24. Toma, zis Geaman, unul din cei doisprezece, nu era cu ei cand a venit Isus. 25. 

Ceilalti ucenici i-au zis deci: "Am vazut pe Domnul!" Dar el le-a raspuns: "Daca nu voi vedea in 

mainile Lui semnul cuielor si daca nu voi pune degetul meu in semnul cuielor si daca nu voi pune 

mana mea in coasta Lui, nu voi crede." 26. Dupa opt zile, ucenicii lui Isus erau iarasi in casa; si 

era si Toma impreuna cu ei. Pe cand erau usile incuiate, a venit Isus, a stat in mijloc si le-a zis: 

"Pace voua!" 27. Apoi a zis lui Toma: "Adu-ti degetul incoace si uita-te la mainile Mele; si adu-ti 

mana si pune-o in coasta Mea; si nu fi necredincios, ci credincios." 28. Drept raspuns, Toma I-a 

zis: "Domnul meu si Dumnezeul meu!" 29. "Tomo", i-a zis Isus, "pentru ca M-ai vazut, ai crezut. 

Ferice de cei ce n-au vazut, si au crezut." 

 

Crezul 

 

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului și al pământului. 

 

Și în Iisus Christos, fiul său unic, domnul nostru: 

Care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, 

a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat; a coborât in iad, 

A treia zi a înviat din morți, 

S-a suit la ceruri, 

Șade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, 

De unde are să vie să judece pe vii și pe morți. 

 

Cred în Duhul Sfânt, 

Sfânta sobornicească biserică, împărtășirea sfinților, 

Iertarea păcatelor, 

Învierea morților, și viața veșnică. 

 

 

 

Predica Isaia 40,26-31 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumnezeu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Isus_din_Nazaret
https://ro.wikipedia.org/wiki/Duhul_Sf%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fecioara_Maria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pon%C8%9Biu_Pilat


 

26. Ridicati-va ochii in sus si priviti! Cine a facut aceste lucruri? Cine a facut sa mearga dupa 

numar, in sir, ostirea lor? El le cheama pe toate pe nume; asa de mare e puterea si taria Lui, ca una 

nu lipseste. 27. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele: "Soarta mea este ascunsa 

dinaintea Domnului, si dreptul meu este trecut cu vederea inaintea Dumnezeului meu"? 28. Nu 

stii? N-ai auzit? Dumnezeul cel Vesnic, Domnul, a facut marginile pamantului. El nu oboseste, 

nici nu osteneste; priceperea Lui nu poate fi patrunsa. 29. El da tarie celui obosit si mareste 

puterea celui ce cade in lesin. 30. Flacaii obosesc si ostenesc, chiar tinerii se clatina; 31. dar cei ce 

se incred in Domnul isi innoiesc puterea, ei zboara ca vulturii; alearga, si nu obosesc; umbla, si nu 

ostenesc. 

 

Iubiți credincioși, 

 

Cât de bine se potrivesc cuvintele auzite în situația actuală. Ca și contemporanii lui Isaia, 

avem și noi nevoie de cuvinte de încurajare, cuvinte care să ne arate că Dumnezeu este cu noi 

în vremea strâmtorării, cuvinte care să ne aducă speranță și să ne întărească, mai ales în aceste 

zile.  

Ultimele săptămâni nu au fost deloc ușoare și se parte că vor mai veni și altele la fel de 

dificile. Totuși este bine pentru sufletul nostru să auzim și altceva decât despre coronavirus. 

Îmi pot imagina că mulți dintre noi au ajuns la capătul puterilor. Suntem poate sfârșiți și 

epuizați. Și cât de bine este într-o astfel de situație să auzim cuvântul Scripturii, care ni se 

adresează și ne încurajează.  

Și până la urmă viața noastră este mai mult decât coronavirus. Sunt multe lucruri bune și 

frumoase în lume despre care merită să vorbim și se le evocăm. Tocmai în această perioadă a 

Paștelor natura se ridică la viață. Florile frumos colorate, albastrul cerului, căldura soarelui, 

cântecul păsărilor, iarba înverzită, toate acestea mărturisesc despre noua viață, în care noi 

creștinii ne-am pus încrederea, mai ales în această perioadă a Pastelor.    

 

Privind în jurul nostru putem constata lucruri pe care probabil nu le-am remarcat până acum. 

Lucruri care înmuguresc în noi speranța că o putem lua de la capăt împreună cu Dumnezeu. 

Niciodată n-am mai întâlnit o astfel de solidaritate între oamenii din întreaga lume. Chiar și în 

țara noastră și în orașul nostru sunt mâini care se întind să ajute și se apleacă spre cei bolnavi, 

vârstnici, nevoiași. Sunt și medici și reprezentanți ai statului implicați în mod deosebit în 

această perioadă. Este îmbucurător să observăm că oamenii nu au uitat porunca iubirii 

aproapelui. Domnul Isus Hristos le spunea ucenicilor săi: cine vrea să fie cel mai mare, să fie 

slujitorul tuturor.    

 

Prin cuvintele predicii de astăzi, profetul Isaia se adresează unor oameni care trăiesc vremuri 

tulburi. Cu aproape 600 de ani înainte de Hristos, babilonienii au nimicit cetatea atât de iubită 

a israeliților și muți au fost deportați și duși departe de patrie. Mai multe generații au trăit în 

Babilon, luând cele întâmplate drept pedeapsă a lui Dumnezeu pentru modul lor de viață și 

necredința lor. Cu timpul, israeliți din exil s-au resemnat, crezând că probabil că Dumnezeu i-

a abandonat pentru totdeauna. Tocmai acestor oameni le adresează Isaia aceste cuvinte pline 

de speranță. Și de astfel de cuvinte avem și noi nevoie azi.   



Pentru a-i restaura pe israeliți, profetul le amintește acestora în primul rând de puterea lui 

Dumnezeu. Le îndreaptă privirea spre ceea ce Dumnezeu a creat: Ridicaţi-vă ochii spre ceruri 

şi priviţi: Cine a creat toate acestea?  

Haideți să privim și noi în jur, dragi credincioși. În ultimi 200 de ani, creația divină nu a mai 

avut posibilitatea să respire, la fel ca în ultimele săptămâni. De când nu ne-am mai oprit să o 

contemplăm așa ca acum? Pare atât de minunată, de încântătoare, plină de viață. Și numai 

pentru că omul a încetat pentru scurt timp să o exploateze. Lucrul acesta ar trebui să ne dea de 

gândit și să ne schimbe comportamentul și după perioada de criză. Cum trăim? Cum ne 

folosim de ce am primit? Cum se raportăm unii la ceilalți și la creație?   

Profetul ne îndeamnă să privim la natură și să vedem cât de minunat a creat Dumnezeu toate 

lucrurile. El, care ține totul în mâna Lui, va fi și cu voi/dumneavoastră, vă va ridica din nou la 

o nouă viață. Trebuie doar să credeți acest lucru și să vă încredeți în Dumnezeu.    

Dacă ești obosit și epuizat Dumnezeu rămâne lângă tine. El vrea să-ți dea noi puteri! Chiar 

aripi de vultur. Încrede-te în El 

 

Uneori lucrul aceste ni se pare cel mai greu, să ne încredem în El, mai ales în aceste zile în 

care vedem atâta suferință în jur și ne întrebăm unde este Dumnezeu? Ni se pare greu să ne 

încredem în Dumnezeu probabil pentru că stilul nostru de viață și societatea în care trăim de-

au determinat să credem că toate dorințele, nevoile și problemele noastre pot fi rezolvate 

apăsând pe un buton sau pe o tastă sau printr-un telefon. Astăzi, apăsând pe un buton se pot 

spăla haine, de poate prepara cafea, se poate trimite un mesaj, ba chiar se realiza tranzacții de 

milioane sau miliarde și se iau decizii politice și economice. Cred că uneori l-am redus pe 

Dumnezeu la un simplu buton. Și astăzi mulți oameni din lumea întreagă vor să se folosească 

de un astfel de buton în speranța că se va întâmpla ceva, și cât de curând.  Mă tem însă că ne 

înșelăm. Fiindcă la Dumnezeu lucrurile nu funcționează așa cum ne-am obișnuit noi decenii la 

rând. El nu este un prestator de servicii care să ne împlinească dorințele la fel ca un simplu 

curier-expres.   

 

Dimpotrivă! El vrea să fim conștienți în fiecare clipă de prezența Lui, nu doar atunci când 

avem vreo nevoie. Dorește să ne legăm pentru întreaga viață de El, nu doar pentru scurta 

perioadă de criză. Și după ce a trecut necazul Dumnezeu nu mai are nici un rol în viața 

noastră. El vrea să ne trăim viața în armonie cu voia Lui și cu creația Lui, pe care ne-a 

încredințat-o spre păstrare, nu doar spre exploatare. Să ne trăim viața în armonie cu aproapele 

nostru.   

 

O astfel de viață nu funcționează apăsând pe un buton. Textul citit ne spune: cei ce se încred 

în Domnul îşi vor înnoi puterea. Încrederea înseamnă și așteptare. Fără a aștepta și a nădăjdui 

în Domnul vom fi probabil dezamăgiți. Fiindcă Dumnezeu nu poate fi grăbit. Dar cine se ține 

strâns de El, pentru toată viață, va fi iubit, acceptat și purtat de El în orice situație a vieții. 

Cunoscând acest lucru putem fi întăriți și ridicați, ca și când am avea aripi, tocmai când ne 

simțim obosiți și neputincioși 

 

Cei ce se încred în Domnul îşi vor înnoi puterea, se vor înălţa prinzând aripi ca vulturii, vor 

alerga şi nu vor osteni, vor umbla şi nu vor obosi. 
 



Doresc ca toți să ajungă la o astfel de încredere în Dumnezeu, nu doar pentru timpul de acum, ci și 

în zilele pe care Dumnezeu ni le va mai oferi și să simțim cu toții că El este cu noi, că ne poartă, 

că ne oferă putere și o nouă viață.  

 

Amin. 

 

Rugaciune: 

 

Hristoase cel inviat din morti, Tu care esti in mijlocul nostru, chiar daca nu te vedem, Tie ne 

rugam. 

 

Tu esti viata. Tu ai luat mortii puterea.  

Insa noi simtim cum moartea inca loveste in mijlocul nostru. 

Te rugam pentru viata Ta pentru cei, care lupta impotriva mortii, Pentru cei, care au fost 

rapusi, pentru cei ale caror puteri ii parasesc. 

Ia-ne frica si daruieste-ne credinta. 

 

Hristoase cel inviat din morti. Tu esti viata. 

Tu daruiesti pacea, care este mai presus decat aceasta lume. 

Insa vedem cum razboiul si conflictele domina. 

Te rugam pentru pace acolo unde oamenii nu au parte de ea. 

Te rugam pentru pace si liniste pentru acei care sunt inchisi si urmariti, pentru casele si 

familiile noastre, pentru vecinii nostri, pentru tara noastra. 

Ia-ne frica si daruieste-ne pace. 

Hristoase cel inviat din morti. Tu esti viata. 

Tu daruiesti putere celor obositi. Tu ne lasi sa rasuflam usurati. 

Iti multumim pentru aerul pe care il respiram, pentru cei care ne sunt aproape, pentru credinta 

si pentru cuvantul Tau. 

 

Tie iti incredintam aceasta lume. Tie ne incredintam si pe noi. 

Tu esti viata. Aliluia. 

 

Amin. 

 

Tatăl nostru Care ești în ceruri, 

sfințească-se numele Tău, 

vie împărăția Ta, 

fie voia Ta, precum în cer așa și pe Pământ. 

Pâinea noastră cea de toate zilele, 

dă-ne-o nouă astăzi 

și ne iartă nouă greșalele noastre 

precum și noi iertăm greșiților noștri 

și nu ne duce pe noi în ispită 

ci ne izbăvește de cel rău. 



Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea, 

acum și pururea și în vecii vecilor. 

 

Amin. 

 

Sa ne binecuvanteze si sa ne pazeasca, atotputernicul D-zeu, Tatal, Fiul si Sfantul Duh.  

 

Amin 

 

Coral 

 

1. Binecuvanteaza,  

Doamne, si vegheaza!  

Fii cu ochii Tai mereu  

de acum pe drumul meu 

 

2. Vie a Ta pace 

Intre noi incoace! 

Ea, cu Duhul Tau cel Sfant 

Catre Tine s-aratand 

 

3. Slava-aducem si prinos 

Domnului Isus Hristos, 

Care-a fost din prima zi 

Si in ultima va fi. 


