
 

 

Duminica de Paste 

 

 
In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh 

 

Iubiti credinciosi, 

in ziua de paste dorim sa ne bucuram de invierea domnului nostru Isus Hristos, chiar daca 

avem cu totii de trecut printr-o perioada dificila. El este cel dintai, care a inviat din morti si pe 

care dorim sa-L urmam in viata noastra de crestini. Invierea ne da speranta pentru timpurile in 

care traim, ne da speranta pentru aceasta lume si pentru viata noastra. Acest lucru dorim sa-l 

propavadium astazi si in acelasi timp sa ne rugam, ca evanghelia invierii sa lucreze in noi si sa 

schimbe lumea. 

 

Coral 66 

 

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 118 

 

Ne rugam cu cuvinte din psalmul 118: 

 

Strigate de biruinta si de mantuire se inalta in corturile celor neprihaniti:  

dreapta Domnului castiga biruinta! 

Dreapta Domnului se inalta; dreapta Domnului castiga biruinta! 

Nu voi muri, ci voi trai si voi povesti lucrarile Domnului. 

Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat prada mortii. 

Piatra pe care au lepadat-o zidarii a ajuns sa fie pusa in capul unghiului cladirii. 



Domnul a facut lucrul acesta si este o minunatie inaintea ochilor nostri. 

Aceasta este ziua pe care a facut-o Domnul: sa ne bucuram si sa ne inveselim in ea! 

 

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

vecilor. Amin 

 

Evanghelia dupa Marcu 15,1-8: 

 

Dupa ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, si Salome au cumparat 

miresme ca sa se duca sa unga trupul lui Isus. 2. In ziua dintai a saptamanii, s-au dus la mormant 

dis-de-dimineata, pe cand rasarea soarele. 3. Femeile ziceau una catre alta: "Cine ne va pravali 

piatra de la usa mormantului?" 4. Si, cand si-au ridicat ochii, au vazut ca piatra, care era foarte 

mare, fusese pravalita. 5. Au intrat in mormant, au vazut pe un tinerel sezand la dreapta, imbracat 

intr-un vesmant alb, si s-au inspaimantat. 6. El le-a zis: "Nu va inspaimantati! Cautati pe Isus din 

Nazaret care a fost rastignit: a inviat, nu este aici; iata locul unde Il pusesera. 7. Dar duceti-va de 

spuneti ucenicilor Lui si lui Petru, ca merge inaintea voastra in Galileea: acolo Il veti vedea, cum 

v-a spus." 8. Ele au iesit afara din mormant si au luat-o la fuga, pentru ca erau cuprinse de 

cutremur si de spaima. Si n-au spus nimanui nimic, caci se temeau. 

 

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. 

 

Coral 68 

 

1. A inviat Isus Hristos,  

Mangaietorul meu milos. 

Mormantul azi l-a parasit, 

al mortii bold l-a biruit; 

Aliluia! 

 

 

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


2. A-ndeplinit ce-a fagaduit 

Ainte de-a fi rastignit: 

„A treia zi ma voi scula 

Si printre vii voi preumbla.” 

Asa s-a-mplinit 

 

3. Da, Doamne-ncat credinta mea 

Sa fie intru voia Ta; 

Cand, Doamne, ma vei judeca, 

Cuvios ascult chemarea Ta: 

„Desteapta-te!” 

 

4. Cheama-ma, Doamne, cand doresti, 

De chin, pacat sa ma pazesti. 

Condu-ma dintr-al meu salas 

Spre-al Tau ceresc si sfant lacas. 

Indura-Te! 

 

Predica 1. Corinteni 15, 19-28 

 

19. Daca numai pentru viata aceasta ne-am pus nadejdea in Hristos, atunci suntem cei mai 

nenorociti dintre toti oamenii! 20. Dar acum, Hristos a inviat din morti, parga celor adormiti. 21. 

Caci daca moartea a venit prin om, tot prin om a venit si invierea mortilor. 22. Si, dupa cum toti 

mor in Adam, tot asa, toti vor invia in Hristos; 23. dar fiecare la randul cetei lui. Hristos este cel 

dintai rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. 24. In urma, va veni sfarsitul, cand El va 

da Imparatia in mainile lui Dumnezeu Tatal, dupa ce va fi nimicit orice domnie, orice stapanire si 

orice putere. 25. Caci trebuie ca El sa imparateasca pana va pune pe toti vrajmasii sub picioarele 

Sale. 26. Vrajmasul cel din urma, care va fi nimicit, va fi moartea. 27. Dumnezeu, in adevar, "a 

pus totul sub picioarele Lui". Dar cand zice ca totul I-a fost supus, se intelege ca afara de Cel ce I-

a supus totul. 28. Si cand toate lucrurile Ii vor fi supuse, atunci chiar si Fiul Se va supune Celui ce 

I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu sa fie totul in toti. 

 

Iubiti credinciosi, 

 

Hristos a Inviat! Adevarat a inviat! 

 

Chiar daca acest Paste il sarbatorim intr-un mod cu totul si cu totul deosebit, marcat de o 

pandemie mondiala, care in fiecare zi cere mii de vieti omenesti la nivel global, totusi nu 

vrem sa ne luam bucuria invierii domnului nostru Isus Hristos, care a invinsa moartea.  

Chiar daca nu putem avea comuniune impreuna in casa domnului, chiar daca nu simtim 

apropierea celui de langa noi, chiar daca nu vedem altarul si lumina lumanarilor in fata 

ochilor, chiar daca nu rasuna cantarile bucuriei de paste in urechile noastre, chiar daca nu 

putem sa ne intalnim cu cei dragi si sa ne imbratisam, noi totusi suntem legati in gand si 

credinta unul de celelalt in nadejdea, ca si D-zeu este langa noi, cu noi si in noi. Iar sunetul 

clopotelor bisericii noastre in aceste doua zile de sarbatoare, ne cheama sa fim cu totii la 



rasunetul lor in comuniune. In fata unei lumanari, in fata unei cruci si alaturi de cei dragi sa ne 

bucruam unul de celelalt si sa ne salutam reciproc: Hristos a inviat! Adevarat a inviat! Aceasta 

sa fie bucruia noastra. 

Acest salut sa invie in noi toti credinta si nadejdea, ca nu moartea va invinge, ci viata. Pentru 

ca domnul nostru Isus Hristos nu ramane in moarte, nu ramane captiv in ceea ce a insemnat 

vinerea mare, ci este cel dintai rod, cel dintai inviat din morti, care odata cu revenirea Lui in 

mijlocul ucenicilor si celor, care l-au insotit pretutindeni, le daruieste o noua viata plina de 

lumina si de nadejde. 

Apostolul Pavel a fost mereu implinit de noua viata, care a gasit-o alaturi de Hristos, a fost 

mereu implinit de aceasta, chiar si in cele mai grele momente din viata lui si a dorit mereu ca 

aceasta evanghelie a bucuriei si a vietii sa spuna tuturor.  

Astfel a scris si in epistola sa catre Corinteni, unde se pare ca o parte din comunitate a inceput 

sa se indoiasca de invierea lui Hristos. Apostolul Pavel a reactionat prompt si le-a scris 

corintenilor o scrisoare lunga, in care retine o serie de argumente, care sa ii convinga ca nu 

moartea, nu intunerecul, nu lacrimile si deznadejdea au fost cele, care au razbit in ziua de 

paste, ci Hristos, care este lumina si viata. Pentru aceasta el se bazeaza pe traditia credintei 

primita la randul lui si care a fost confirmata de nenumarate persoane contemporane cu Isus. 

In prima epistola catre corinteni cap. 15 apostolul scrie astfel: „V-am invatat inainte de toate, 

asa cum am primit si eu: ca Hristos a murit pentru pacatele noastre, dupa Scripturi; 4. ca a 

fost ingropat, si a inviat a treia zi, dupa Scripturi; 5. si ca S-a aratat lui Chifa, apoi celor 

doisprezece. 6. Dupa aceea S-a aratat la peste cinci sute de frati deodata, dintre care cei mai 

multi sunt inca in viata, iar unii au adormit. 7. In urma S-a aratat lui Iacov, apoi tuturor 

apostolilor. 8. Dupa ei toti, ca unei starpituri, mi S-a aratat si mie.” 

Isus Hristos nu ramas in vinerea mare, in moarte, ci a inviat in ziua da paste aducand lumii si 

oamenilor o noua viata. Doar datorita intamplarii acestui lucru crestinismul a reusit mai apoi 

sa se raspandeasca in toata lumea. Fara inviere nu ar fi existat crestini. Totul in jurul lui Isus 

Hristos s-ar fi prabusit odata cu moartea sa. Nici apostolul Pavel probabil nu ar mai fi urmat 

calea, pe care a gasit-o datorita invierii. 

Iubiti credinciosi, cu toate ca traversam timpuri grele, in care zilnic suntem confruntati cu stiri 

intunecate, lumina si viata va castiga si de data aceasta. Chiar daca moartea este asa de 

prezenta in zilele noastre, sa nu uitam ce ne fagaduieste Isus Hristos. El spune: "Eu sunt 

Invierea si Viata. Cine crede in Mine, chiar daca ar fi murit, va trai. Si oricine traieste si 

crede in Mine nu va muri niciodata.”(Ioan 11,25-26) 

Semnificatia sfintei sarbatori de paste este asa de puternica, incat aceasta este si baza credintei 

noastre. Fara inviere nu ar fi existat crestinism si totul ar fi fost pierdut. Apostolul Pavel le 

spune corintenilor: „Daca nu este o inviere a mortilor, nici Hristos n-a inviat. Si, daca n-a 

inviat Hristos, atunci propovaduirea noastra este zadarnica, si zadarnica este si credinta 

voastra.” 

In speranta ca tot ceea ce traim in zilele noastre nu este in zadarnicie, vrem sa pasim cu 

nadejdea, ca D-zeu ne daruieste o viata noua. Iar dupa ce vom fi depasit aceasta vale 

intunecata a pandemiei, sa ne indreptam viata noastra si stilul nostru de viata inspre D-zeu. 

Poate reusim sa intelegem in toata aceasta situatie in care ne aflam, si o noua sansa data, de a 

ne indrepta, de a reflecta asupra vietii noastre, de realiza, ca nu bogatiile, nu averile, nu 

puterea, nu consumul, nu exploatarea in nestire a resurselor planetei noastre, nu lacomia, nu 

ura, nu nedreptatea, nu minciuna au voie sa ne ghideze viata, ci dragostea de D-zeu si de 



aproape. Aceasta porunca suprema data de domnul nostru Isus Hristos ar trebui sa fie deviza 

suprema prin care ne ghidam viata. 

Sa pasim asadar inspre o astfel de viata odata cu pastele in anul domnului 2020. Sa nu 

ramanem la vinerea mare, ci la inviere, caci D-zeu ne daruieste o viata noua, aici pe acest 

pamant, dar si in viata ce va sa fie dincolo de de moarte. 

 

Hristos a inviat! Adevarat a inviat! 

 

Amin. 

 

Coral 70 

 

1. Iti multumim, Isus Hristos, 

Invierea Ta, al Tau prinos 

Puterea mortii a surpat, 

Lumina vietii nea- redat. 

Aliluia. 

 

2. Noi te rugam, ridica-ne 

rintr-al Tau har pacatele, 

Ajuta-ne, cand Iti slujim 

Stradalnic, credinciosi sa fim. 

Aliluia. 

 

3. Marire-n cer lui D-zeu! 

Parintele si Fiul Sau 

Ca om nascut si Duhul Sfant 

In veci Acesti trei Una sunt. 

Aliluia. 

 

Rugaciune: 

 

Inca ne cuprinde moartea, 

dar Tu ai inviat, Hristos. 

Tu esti viata si mortii ii iei puterea. 

Tu ai inviat si imparti cu noi viata. 

Vino cu viata Ta in aceasta lume greu incercata. 

Imparte viata Ta cu cei, care se lupta cu moartea. 

Imparte viata Ta cu cei, care sunt inghititi de frica. 

Imparte viata Ta cu cei, care sunt singuri,  

care sunt deznadajduiti, 

cu cei loviti. 

 

Tu ai inviat si imparti viata cu noi. 



Vino cu viata Ta in aceasta lume greu incercata. 

Imparte viata Ta cu cei, care se daruiesc celorlalti. 

Imparte viata Ta cu cei, care lupta pentru aceasta viata. 

Imparte viata Ta cu cei, care ne sunt dragi si de care ne este dor. 

 

Tu ai inviat, Hristoase, 

Tu invingi moartea, ca noi sa traim. 

Imparte viata Ta cu noi si lasa-ne sa reinviem si noi astazi si in aceste zile de paste. 

Inca moartea ne cuprinde,  

Dar noi ne rugam Tie, 

Caci Tu esti viata.  

Aliluia. 

 

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 78 

 

1. O spun la toti, c-a inviat, 

Mormantul a razbit; 

Si de acum ni S-a-propiat. 

Ne face fericit. 

 

2. O spun la toti, si toti o spun, 

Ei vestea raspandesc: 

Ca se apropie de-acum 

Regatul cel ceresc. 

 

3. Simt ca deodat pamantul mi-i 

O patrie ce-o iubesc. 

Trai nou chiar azi putem primi 

Ca dar dumnezeiesc. 

 

4. Drumul, chiar de-i intunecat, 

pe care-a mers Isus, 

in cer ne duce ne-ncetat, 

de-i suntem Lui supusi. 


