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8 martie 2020  - Sf. Ioan al lui Dumnezeu, călug.
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_______________________________

                               Preferat de Dumnezeu

Angajamentul lui Dumnezeu, în viața poporului său, a reprezentat 
multe binecuvântări și favoruri. Lecturile de astăzi fac destul de clar 
acest lucru. În chemarea lui Abraham, de a se aventura într-o țară 
promisă, găsim asigurarea binecuvântării unui patriarh deja bătrân, 
pentru descendenți săi, și într-un final pentru toți oameni de pe pământ. 
În episodul transformării la față a lui Isus din evanghelia după Matei, 
vedem cum Isus este desemnat de Tatăl ca fiind emisarul preferat al 
mântuirii sale. Însă în scrisoarea către Timotei, din cea de-a doua lectură, 
găsim afirmat că toate acestea rezultă în faptul că, în Cristos, care ne-a 
readus de la moarte la viață, și noi am devenit preferați.

În doar două versete scurte, scrisoarea către Timotei, cuprinde ceea 
ce înseamnă să fii preferat de Dumnezeu, de la sclavie la libertate, de la 
moarte la viață, de la păcat la har, iar preferat înseamnă dar pur, curat. 
Noi nu am făcut și nu putem face nimic pentru al merita. În credință 
cunoaștem că totul e al nostru, datorită faptului că Cristos le-a obținut 
pentru noi. E destul de greu pentru noi, să vedem cum credința noastră 
poate deveni o povară sau o amenințare. Acele daruri și favoruri ar putea 
deveni atât de comune și des, întâlnite încât s-ar părea că ducem o viață 
creștină doar pentru a obține ceva anume. De fapt, ar trebui să facem 
totul din recunoștință fiindcă deja avem ceva.

Un alt lucru interesant apare în textul evangheliei de astăzi. Atât 
Abraham cât și Isus au fost preferați și aleși pentru a-i sluji pe ceilalți. 
Abraham a fost luat din țara sa și ales să devină tatăl unei națiuni. Isus 
este identificat ca fiul preferat al lui Dumnezeu, destinat să devină 
slujitorul suferind care avea să moară pentru ceilalți. Favoritismul nu 
elimină suferința. Atât de des, durerea este țesută inextricabil în fabrica 
iubirii. Dacă favoritismul lui Dumnezeu l-a dus pe Isus pe cruce, atunci, 
încercarea credinței noastre, oricât de grea ar fi, nu va diminua, niciodată 
și deloc, iubirea lui Dumnezeu față de noi.

Postul Mare este un timp bun al anului în care putem reflecta asupra a 
ceea ce înseamnă mântuirea. O privire la cruce ne reamintește că avem 
multe lucruri pentru care trebuie să fim recunoscători. Că suntem fii și 
fiice preferate. Un lucru e clar, că dacă toate exemplele biblice ar însem-
na ceva, aceasta ar fi chemarea la slujire.



LECTURA I
Chemarea lui Abraham, părintele poporului lui Dumnezeu.

Citire din cartea Genezei                                                       12,1-4a
În zilele acelea, Domnul i-a spus lui Abram: „Ieşi din ţara ta şi din 

neamul tău şi din casa tatălui tău spre ţara pe care ţi-o voi arăta! 2 Voi 
face din tine un neam mare, te voi binecuvânta şi voi face mare numele 
tău; şi vei fi o binecuvântare. 3 Îi voi binecuvânta pe cei care te vor 
binecuvânta, iar pe cei care te vor blestema îi voi blestema. Şi prin tine 
vor fi binecuvântate toate familiile pământului”. 4a Abram a plecat, după 
cum i-a spus Domnul.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 32(33),4-5.18-19.20 şi 22 (R.: 22) 

R.: Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, 
      precum şi noi am sperat în tine!

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 sufletul 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,
precum şi noi am sperat în tine! R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu ne-a mântuit şi ne-a chemat cu o chemare sfântă.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul 
       către Timotei                                                                                1,8b-10
Preaiubitule, suferă împreună cu mine pentru evanghelie după puterea 



lui Dumnezeu, 9 cel care ne-a mântuit şi ne-a chemat cu o chemare sfântă, 
nu pentru faptele noastre, ci pentru planul său şi pentru harul pe care 
ni l-a dat în Cristos Isus mai înainte de începutul veacurilor, 10 dar care 
acum a fost descoperit prin arătarea Mântuitorului nostru Isus Cristos, 
care a nimicit moartea şi a făcut să strălucească viaţa şi nemurirea prin 
evanghelie.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                   Mt 17,5cd
Glasul Tatălui din nor spunea: 
„Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultaţi de el!”

EVANGHELIA
Faţa lui strălucea ca soarele.

     Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după    
     sfântul Matei                                                                17,1-9
În acel timp, Isus i-a luat pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan, fratele lui, i-a 

dus deoparte pe un munte înalt 2 şi i s-a schimbat înfăţişarea înaintea lor: 
faţa lui a strălucit ca soarele şi hainele lui au devenit albe ca lumina. 3 Şi 
iată că le-au apărut Moise şi Ilie, care vorbeau cu Isus! 4 Petru, luând 
cuvântul, i-a spus lui Isus: „Doamne, e bine că suntem aici! Dacă vrei, 
voi face aici trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru 
Ilie”. 5 Pe când mai vorbea încă, iată că i-a învăluit un nor luminos şi iată 
că un glas din nor spunea: „Acesta este Fiul meu cel iubit, în care este 
mulţumirea mea; ascultaţi de el!” 6 Auzind, discipolii au căzut cu faţa la 
pământ şi s-au înspăimântat foarte mult. 7 Dar, venind Isus, şi atingân-
du-i, le-a zis: „Ridicaţi-vă şi nu vă temeţi!” 8 Ridicându-şi ochii, n-au mai 
văzut pe nimeni decât pe Isus singur. 9 Pe când coborau de pe munte, Isus 
le-a poruncit: „Să nu spuneţi nimănui ceea ce aţi văzut până când Fiul 
Omului nu va fi înviat din morţi!”                              

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Doamne, Tu ai făcut să strălucească înaintea ochilor discipolilor 
tăi gloria ta divină. Ajută-ne să nu cădem în descurajare si să nu 
cedăm din cauza credinței noastre slabe. Să spunem împreună:

R. Doamne, întărește-ne prin Cuvântul tău



- Pentru Biserica din lume, mai ales pentru sfântul nostru părinte 
papa, ca strălucind cu lumina Domnului, să poată orbi lumea cu 
credință și bunătate. R.

- Pentru noi înșine, ca în casele noastre și la locurile de muncă ori 
de studiu, de-a lungul acestui timp sfânt, să fim lumină a credinței 
și iubirii pentru toți cei din jurul nostru. R.

- Pentru lideri noștri civili, ca ei să ne conducă la strălucire și 
recesiune, și să ne ajute în bunăstarea noastră spirituală, prin orice 
mijloc posibil. R.

- Pentru tineri noștri, ca ei să ajungă la plinătatea vieții și a luminii 
prin disciplina Postului Mare și prin bucuria și gloria întâlnirii cu 
Domnul înviat de Paște, în marea comuniate a sfintei sale Biserici. 
R.

- Pentru cei bolnavi, singuri, bătrâni și oprimați, ca ei să ajungă 
la pace prin iubirea și grija noastră față de ei. Fie ca harul lui 
Dumnezeu să le aducă confort și să le permită să lege suferința 
lor de jertfa lui Cristos de pe cruce, spre mântuirea lor și a lumii 
întregi. R.

- Pentru cei răposați, fie ca ei să ajungă la învierea glorioasă a lui 
Cristos, schimbat la față pe muntele Tabor. R.

Întărește în noi, Doamne, prezența ta milostivă si plină de 
compasiune. În orice situației a vieții, să ne lumineze Cuvântul tău 
cu forță si înțelepciune. Prin Cristos Domnul Nostru. Amin


