
                                          
Astăzi vom auzit relatarea schimbării la față a lui Isus, din evanghelia după 

sfântul Marcu, schimbare care a avut loc în prezența lui Petru, a lui Iacob și a 
lui Ioan.  Dacă stăm un pic să reflectăm asupra acestor două pasaje evanghelice 
vom observa o schimbare extrem de radicală. Ne-am mutat cu repeziciune de 
la o luptă mortală cu păcatul și cu moartea la vederea gloriei cerului. Această 
schimbare de la păcat și moarte la gloria cerească este o imagine nu doar a 
misiunii divine a lui Isus ci și a călătoriei noastre ca discipoli ai lui Cristos.

Ne putem imagina ce au simțit acei discipoli în acele momente în care l-au 
văzut pe Isus schimbat la față înaintea lor, în care hainele lui au devenit de 
un alb imaculat. Și cu Moise și Ilie stând lângă el. În ciuda fricii lor, Petru 
a exclamat: Doamne, e bine că suntem aici. În prezența acestor mari eroii 
ai vechilor timpuri și a lui Mesia, era o adevărată scânteie a cerului însuși, 
a gloriei care va avea să vină. Nu e de mirare faptul că Petru a dorit ca acest 
moment să continue, să nu se termine niciodată.

Însă acest lucru nu avea să se întâmple. Nu până când Isus va fi nevoit să 
sufere pătimirea moartea și să învie din morți. Atunci și numai atunci, va putea 
să intre în gloria cerului, luându-i totodată și pe discipoli săi cu el. După toate 
acestea Isus le-a poruncit acestor trei discipoli să nu spună nimănui ceea ce au 
văzut până când el nu va învia din morți.

Aceasta e ceea ce Isus i-a învățat pe discipoli săi, dar mai ales pe noi. Dar 
mai ales trebuie să înțelegem că coroana victoriei vine numai după ce noi am 
ieșit învingători în lupta noastră cu păcatul. Propria înviere a lui Isus ne-a 
revelat că el a ieșit învingător în lupta sa cu diavolul. Însă lupta continuă să 
fie dusă de fiecare dintre noi, în propriile noastre vieții. Cu fidelitate față de 
Cristos și cu o încredere deplină în harul său, și noi vom ieși victorioși în 
lupta noastră pământească. Însă, momentan, noi trebuie să ascultăm de Fiul lui 
Dumnezeu și să vedem în el, modelul după care trebuie să ne îmbrăcăm viețile.

De fapt, ascultarea lui Isus a fost cea care a câștigat, pentru el, dar și pentru 
noi, coroana vieții veșnice. Isus a refuzat să fie distras de la misiunea sa de 
către uneltirile celui rău. Nici măcar amenințarea morții nu a reușit să îl atragă 
de la împlinirea voinței Tatălui său. După cum ne spune si apostolul Paul, Isus 
a acceptat cu supunere până și moartea pe cruce. Ascultarea lui Abraham, tatăl 
nostru în credință, este un model sau o prefigurare a ascultării lui Isus, ascultare 
care a mântuit lumea. Nici măcar moartea propriului său fiu nu a putut sta în 
calea credinței lui Abraham. Această ascultare, născută din credință, această 
încredere absolută în Dumnezeu, este cunoscută ca justificarea lui Abraham. 
Ascultarea noastră față de Dumnezeu, născută din credință, va fi cea care va 
fi cauza justificării noastre în Cristos.                         Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare          Cf. Ps 26,8-9
Ţie îţi spune inima mea: Am cău-

tat faţa ta! Faţa ta, Doamne, o caut. 
Nu-ţi întoarce faţa de la mine! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care ne-ai poruncit 

să ascultăm de Fiul tău iubit, întă-
reşte inimile noastre cu hrana cu-
vântului tău, ca, purificându-ne pri-
virea lăuntrică, să ne putem bucura 
de vederea gloriei tale. Prin Dom-
nul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Jertfa patriarhului nostru Abraham.

Citire din cartea Genezei 
                  22,1-2.9a.10-13.15-18
În zilele acelea, Dumnezeu l-a 

pus la încercare pe Abraham şi 
i-a zis: „Abraham!” El a răspuns: 
„Iată-mă!” 2 I-a zis: „Ia-l pe fiul 
tău, pe singurul tău fiu, pe care îl 
iubeşti, pe Isaac, şi du-te în ţinutul 
Moria şi adu-mi-l acolo ca ardere 
de tot pe un munte pe care ţi-l voi 
arăta eu!” 9a Când au ajuns la locul 
pe care li-l spusese Dumnezeu, 
Abraham a zidit acolo altarul şi 
a aşezat lemnele. 10 Abraham şi-a 
întins mâna şi a luat cuţitul ca să-l 
înjunghie pe fiul său. 11 Atunci îngerul 
Domnului l-a strigat din ceruri şi 
a zis: „Abraham, Abraham!” El a 
spus: „Iată-mă!” 12 Şi i-a zis: „Să 
nu-ţi ridici mâna asupra tânărului 
şi să nu-i faci niciun rău, căci acum 
ştiu că te temi de Dumnezeu şi nu 
l-ai cruţat pe unicul tău fiu pentru 
mine!” 13 Abraham şi-a ridicat 
ochii, a privit şi, iată, un berbec 
era în spatele lui, prins cu coarnele 
într-un tufiş! Abraham s-a dus, a 

luat berbecul şi l-a adus ca ardere 
de tot în locul fiului său. 15 Îngerul 
Domnului l-a chemat din cer a 
doua oară pe Abraham 16 şi i-a zis: 
„Mă jur pe mine însumi - oracolul 
Domnului - pentru că ai făcut lucrul 
acesta şi nu l-ai cruţat pe unicul 
tău fiu, 17 te voi binecuvânta şi îţi 
voi înmulţi descendenţa, ca stelele 
cerului şi ca nisipul de pe ţărmul 
mării, şi descendenţa ta va stăpâni 
cetăţile duşmanilor săi. 18 Prin 
descendenţa ta vor fi binecuvântate 
toate neamurile pământului, pentru 
că ai ascultat de glasul meu”.                                                                           

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 114-115(116),10 şi 15.16-17.18-
19 (R.: 9) 
R.: Voi umbla înaintea Domnului 
      pe pământul celor vii.

10 Eu mi-am păstrat credinţa 
chiar şi atunci când spuneam: 
„Sunt foarte umilit”. 
15 Lucru de preţ este în faţa 
Domnului 
moartea credincioşilor săi. R.

16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt 
slujitorul tău, 
eu, slujitorul tău şi fiul slujitoarei 
tale! 
Tu ai desfăcut legăturile mele. 
17 Îţi voi aduce jertfă de laudă 
şi voi invoca numele Domnului. R.

18 Voi împlini voturile făcute 
Domnului 
de faţă cu tot poporul său, 
19 în curţile casei Domnului, 
în mijlocul tău, Ierusalime! R.



Lectura a II-a
Dumnezeu nu l-a cruţat pe 

propriul său Fiu.
Citire din Scrisoarea sfântului 

apostol Paul către Romani 8,31b-34
Fraţilor, dacă Dumnezeu este 

pentru noi, cine este împotriva 
noastră? 32 El, care nu l-a cruţat 
pe propriul său Fiu, ba chiar l-a 
dat la moarte pentru noi toţi, cum 
nu ne va dărui toate împreună cu 
el? 33 Cine va aduce acuză împotriva 
aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu 
este cel care justifică! 34 Cine îi 
va condamna? Cristos Isus, care 
a murit, dar, mai mult, a şi înviat, 
care este la dreapta lui Dumnezeu, 
intervine pentru noi.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie Mt 17,5cd
Glasul Tatălui din nor spunea: 

„Acesta este Fiul meu cel iubit, as-
cultaţi de el!”

Evanghelia                                                         
Acesta este Fiul meu cel iubit.

     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu   9,2-10
În acel timp, Isus i-a luat pe 

Petru, pe Iacob şi pe Ioan, i-a dus 
deoparte, pe un munte înalt numai 
pe ei şi i s-a schimbat înfăţişarea 
înaintea lor. 3 Hainele lui au devenit 
strălucitoare, atât de albe cum 
niciun albitor de pe pământ nu le 
putea albi. 4 Atunci le-a apărut Ilie 
împreună cu Moise şi vorbeau cu 
Isus. 5 Petru, luând cuvântul, i-a 
spus lui Isus: „Învăţătorule, e bine 
că suntem aici; să facem trei colibe: 
una pentru tine, una pentru Moise 

şi una pentru Ilie!” 6 De fapt, nu 
ştia ce să spună; căci îi cuprinsese 
frica. 7 Apoi a venit un nor care i-a 
învăluit în umbră şi din nor a fost 
un glas: „Acesta este Fiul meu cel 
iubit, ascultaţi de el!” 8 Dintr-o dată, 
privind în jurul lor, n-au mai văzut 
pe nimeni decât pe Isus singur cu 
ei. 9 În timp ce coborau de pe munte, 
Isus le-a poruncit să nu povestească 
nimănui cele ce au văzut, decât 
atunci când Fiul Omului va fi înviat 
din morţi. 10 Ei au păstrat lucrul 
acesta pentru ei, întrebându-se ce 
înseamnă „a învia din morţi”.                                   

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fiecare dintre noi întâlnește 

în viața lui muntele Schimbării 
la față, dar si muntele Calvar. 
În fața ta, Doamne, îi punem pe 
toți frații noștri care poartă în 
inimile lor rănile vieții, pentru 
ca să capete speranță. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!
- Ne rugăm ca și noi să fim inspirați 

asemenea lui Isus să ne rezervăm 
timp departe de gălăgia vieții 
de zi cu zi, pentru ca astfel să 
putem ajunge să îl cunoaștem pe 
Dumnezeu mult mai profund. R.

- Ne rugăm pentru toți părinți care 
au parte de decizii provocatoare 
pentru copii lor. Ca ei să aibă 
curajul de a-și duce zbuciumul la 
Dumnezeu care ne provoacă dar 
care este și plin de iubire. R.

- Ne rugăm ca cei care se luptă cu 
depresia, frica sau inimi frânte, 
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pierduți sau frânți de viață, să aibă 
parte de susținerea comunității 
cu iubire și blândețe. R.

- Să aducem acum mulțumiri 
pentru toți cei care și-au 
oferit propria viață slujirii lui 
Dumnezeu. Ca bunătatea și 
generozitatea lor să inspire și 
generațiile viitoare în a sluji în 
numele lui Isus. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care 
au putere de decizie în numele 
nostru, ca ei mereu să ceară 
îndrumarea lui Dumnezeu iar 
noi să îi susținem cu rugăciunile 
noastre. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați 
noștri dar și pentru toate sufletele 
din purgator. Ca bunul Dumnezeu 
să le ierte de păcate și să îi facă 
părtași de odihna sa veșnică. R.
Dumnezeule, Tatăl nostru, atât 

de mult ne-ai iubit încât ni l-ai dat 
pe Fiul tău. Ne încredințăm ție, 

cu certitudinea că vom fi primiți 
si ascultați. Fă să strălucească 
lumina iubirii tale în întunericul 
nostru, Tu care ești speranța 
noastră, în vecii vecilor. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin
Asupra Darurilor

Te rugăm, Doamne, ca această 
jertfă să ne spele de păcate şi să 
sfinţească trupurile şi sufletele 
credincioşilor tăi, pregătindu-
le pentru celebrarea sărbătorilor 
pascale. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
Ant. la Împărtăşanie          Mt 17,5

„Acesta este Fiul meu cel iubit, 
în care este mulţumirea mea; de el 
să ascultaţi”. 
După Împărtășanie

După ce am luat parte, Doamne, 
la tainele măririi tale, voim să-
ţi aducem mulţumire, pentru că, 
încă de pe pământ, ne faci părtaşi 
de bunurile cereşti. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

                                                   Doamne, deseori suntem 
                   si noi ispitiți să strigăm ca si Petru, când con
        templăm gloria ta si când inima noastră este plină de
           bucurie. Totuși, nu aceasta contează mai mult: mai 
              importantă este manifestarea, adică experiența de 
            a te întâlni înviat si viu pe străzile, deseori dificile,
                ale existenței noastre. Am vrut si noi să ascultăm 
                      vocea care vine din cer, dar ce contează mai 
                           mult este să deschidem zilnic Scriptura 
                      si să ascultăm cuvântul care ne revelează fața
                       Tatălui. Doamne, ajută-ne să înțelegem 
                     vocea ta, care ne îndeamnă să te re-
                  cunoaștem în drumul spre Ierusalim, 
  spre Calvar, pentru că aceasta este revelarea 
  autentică a iubirii si numai astfel vom 
     participa la Pastele tău. 
             Amin.

RugăciuneRugăciune


