
                                          
Astăzi, este Duminica Floriilor, Duminica patimii Domnului nostru 

Isus Cristos. Această Duminică a floriilor este cea de-a șasea Duminică 
din timpul Postului Mare, dar este și ultima Duminică din acest timp 
de pregătire, duminică în care începem săptămâna sfântă. Am început 
această celebrare de astăzi cu binecuvântarea ramurilor la grotă, ramuri 
pe care le-am adus fiecare dintre noi. Binecuvântarea acestor ramuri 
dar și procesiunea pe care am făcut-o marchează intrarea triumfătoare 
a lui Isus în Ierusalim. Isus intră în Ierusalim  pe un măgar în timp ce 
oameni strigau, Osana, Fiul lui David! Tăind în același timp ramuri din 
copaci și așternându-le înaintea lui. Preotul, în această zi poartă culoarea 
roșie și ca un simbol al bucuriei lui Isus și a intrării sale triumfătoare în 
Ierusalim.

Însă textul evangheliei pe care l-am citit la această sfântă Liturghie 
ne-a relatat pătimirea Domnului care dorește să ne vorbească despre 
moartea rușinoasă, crudă și sângeroasă a lui Isus pe cruce. Oameni 
care strigaseră, Osana, Fiul lui David! Erau aceeași oameni care acum 
strigau Răstignește-l! De aceea, culoarea roșie pe care o poartă preoți, 
pare acum să simbolizeze agonia, sângele și martiriul. Și din câte putem 
observa, există o oarecare schimbare de stare.

În momentul în care a fost arestat, propriul său cerc de prieteni, apostoli 
și cei care strigaseră, Osana, Fiul lui David!, l-au respins. În cel mai greu 
moment al său, în cea mai întunecată oră, el a fost respins, renegat și 
ocolit chiar și de cei mai apropriați prieteni ai săi și de rudele sale. Isus 
nu ne abandonează ci ne cară în brațe, în cele mai grele momente ale 
noastre.

Această schimbare de stare reflectă viața noastră de credință. Sunt 
momente, spunea un mare predicator, în care suntem plin de entuziasm 
în privința lui, asupra Bisericii noastre și asupra credinței însă când apar 
momentele de dubiu, de respingere și de anumite lucruri care nu ne plac 
fiindcă sunt contrare stilului nostru de viață și a obiceiurilor imediat 
abandonăm și fugim. Adesea suntem asemenea ramurilor, care astăzi 
sunt verzi și frumoase însă peste câteva zile vor fi uscate, maro și urâte.

De aceea, în timpul care ne-a mai rămas va trebui să fim niște păcătoși 
care se căiesc cu adevărat. Ca persoane individuale, ca familie și națiune, 
va trebui să ne plecăm genunchi și să cerem iertarea pentru toate păcatele 
noastre făcute împotriva lui și împotriva celor din jurul nostru.

Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare   Cf. In 12,1.12-13
„Osana întru cei de sus! Binecu-

vântat fii tu, care ai venit la noi, în 
marea ta îndurare!” 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi veş-

nic, tu ai dat neamului omenesc un 
exemplu de umilinţă în Mântuitorul 
nostru, care s-a făcut om şi a îndu-
rat moartea pe cruce: dă-ne harul 
să învăţăm a-l urma în răbdare, şi 
astfel, să ne învrednicim a fi părtaşi 
de învierea sa. El, care, fiind Dum-
nezeu.

Lectura I
Nu mi-am ascuns faţa de la cei 

care mă insultau şi mă scuipau.
Citire din cartea profetului 

Isaia                           50,4-7
Domnul Dumnezeu mi-a dat o 

limbă de discipol ca să ştiu să vin 
în ajutor cu un cuvânt celui frânt; el 
mă trezeşte dimineaţa, de dimineaţă 
îmi deşteaptă urechea ca să ascult 
asemenea discipolilor. 5Domnul 
Dumnezeu mi-a deschis urechea şi 
eu nu m-am împotrivit, nu m-am dat 
înapoi. 6Spatele l-am dat celor care 
mă loveau, obrajii, celor care îmi 
smulgeau barba. Nu mi-am ascuns 
faţa de la cei care mă insultau şi mă 
scuipau. 7Domnul Dumnezeu mi-a 
venit în ajutor, de aceea nu am fost 
umilit; de aceea mi-am făcut faţa ca 
de cremene şi ştiu că nu voi fi făcut 
de ruşine.          Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 21(22),8-9.17-18a.19-20.23-24 (R.: 2a) 
R.: Dumnezeul meu, Dumnezeul 
meu,
pentru ce m-ai părăsit?

8 Toţi care mă văd îşi bat joc de 
mine, 
strâmbă din buze şi dau din cap: 
9 „S-a încrezut în Domnul, să-l 
scape, 
să-l mântuiască dacă şi-a găsit în el 
plăcerea!” R.

17 Iată, mă înconjoară câinii, 
o bandă de răufăcători mă 
împresoară; 
mi-au străpuns mâinile şi 
picioarele, 
18a mi-au numărat toate oasele. R.

19 Îşi împart între ei hainele mele 
şi pentru tunica mea au aruncat 
sorţii. 
20 Dar tu, Doamne, nu sta deoparte, 
ajutorul meu, grăbeşte-te să mă 
ajuţi! R.

23 Voi vesti numele tău fraţilor mei, 
în mijlocul adunării te voi lăuda. 
24 Cei care vă temeţi de Domnul, 
lăudaţi-l, 
toată seminţia lui Iacob, 
preamăriţi-l; 
să se teamă de el toată seminţia lui 
Israel! R.

Lectura a II-a
S-a umilit pe sine. Pentru 

aceasta, şi Dumnezeu l-a înălţat.
Citire din Scrisoarea sfântului 

apostol Paul către Filipeni 2,6-11
Fraţilor, Cristos Isus, fiind din 

fire Dumnezeu, nu a considerat 
un beneficiu propriu că e egal cu 
Dumnezeu, 7ci s-a despuiat pe sine 
luând firea sclavului, devenind 
asemenea oamenilor, iar, după 
felul lui de a fi, a fost aflat ca un 



om. 8S-a umilit pe sine făcându-se 
ascultător până la moarte, până la 
moartea pe cruce. 9Pentru aceasta, 
şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit 
numele care este mai presus de 
orice nume, 10 pentru ca în numele 
lui Isus să se plece tot genunchiul: 
al celor din ceruri, al celor de pe 
pământ şi al celor de dedesubt, 11 şi 
orice limbă să dea mărturie că Isus 
Cristos este Domn, spre gloria lui 
Dumnezeu Tatăl.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie   Fil 2,8-9
Cristos s-a umilit pe sine, făcân-
du-se ascultător până la moarte, 
până la moartea pe cruce. Pentru 
aceasta, şi Dumnezeu l-a înălţat şi 
i-a dăruit numele care este mai pre-
sus de orice nume.

Evanghelia                                                         
     Pătimirea Domnului nostru 
   Isus Cristos după sfântul 

Marcu 15,1-39
Vreți să vi-l eliberez pe regele 

iudeilor? E. Dis-de-dimineață, 
făcând consiliu, arhiereii, împreună 
cu bătrânii și cărturarii și tot 
Sinedriul, legându-l pe Isus, l-au 
dus și l-au predat lui Pilat. 2 Pilat 
l-a întrebat: A. Tu ești regele 
iudeilor? E. El i-a răspuns: +. Tu 
zici”.3 E. Iar arhiereii îl acuzau de 
multe lucruri. 4 Pilat l-a întrebat din 
nou: A. Nu răspunzi nimic? Iată de 
câte lucruri te acuză!” 5 E. Dar Isus 
n-a mai răspuns nimic, încât Pilat 
se mira. 6 Cu ocazia sărbătorilor, le 
elibera un deținut pe care îl cereau 
ei. 7 Pe atunci era închis un oarecare 
Baraba, care, împreună cu niște 
răzvrătiți, în timpul unei revolte, 

comiseseră crimă. 8 Mulțimea a 
urcat și a început să ceară să le facă 
așa cum făcea întotdeauna. 9 Pilat 
le-a răspuns: A. Vreți să vi-l eliberez 
pe regele iudeilor?” 10 E. Căci știa 
că din invidie îl dăduseră arhiereii 
pe mâna lui. 11 Însă arhiereii 
instigau mulțimea ca să-l elibereze 
mai degrabă pe Baraba. 12 Pilat 
le-a spus din nou: A. „Atunci ce 
să fac cu cel pe care îl numiți 
regele iudeilor?” 13 E. Iar ei au 
strigat iarăși: P. „Răstignește-l!” 

14 E. Pilat le-a spus: A. „Dar ce rău 
a făcut?” E. Însă ei strigau mai tare: 
P. „Răstignește-l!” 15 E. Astfel, Pilat, 
voind să facă pe placul mulțimii, 
le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, 
după ce a fost biciuit, l-a dat să fie 
răstignit. Împletindu-i o cunună, 
i-au pus-o pe cap. 16 Soldații l-au 
adus în curte, adică în pretoriu, și 
au adunat toată cohorta. 17 L-au 
îmbrăcat cu o haină de purpură și, 
împletind o coroană de spini, i-au 
pus-o pe cap. 18 Apoi au început 
să-l salute: P. „Bucură-te, rege al 
iudeilor!” 19 E. Și-l loveau peste cap 
cu o trestie, îl scuipau și, căzând în 
genunchi, se prosternau înaintea 
lui. 20 Și, după ce și-au bătut joc de el, 
l-au dezbrăcat de haina de purpură 
și l-au îmbrăcat cu hainele lui. Apoi 
l-au dus afară ca să-l răstignească. 
L-au dus la locul numit Golgota. 

21 Au constrâns un trecător, un 
oarecare Simon din Cirene, care 
venea de la câmp, tatăl lui Alexandru 
și al lui Rufus, ca să ducă crucea 
lui Isus. 22 L-au dus la locul numit 
„Golgota”, care, tradus, înseamnă 
„locul Craniului”. A fost socotit 
cu cei fărădelege. 23 Și i-au dat vin 



înmiresmat, dar el nu a luat. 24 Apoi 
l-au răstignit și, împărțind hainele 
lui, au aruncat zarurile pentru 
ele, care ce să ia. 25 Era ceasul al 
treilea când l-au răstignit. 26 Era 
scrisă inscripția condamnării lui: 
„Regele Iudeilor”. 27 Împreună 
cu el au răstignit și doi tâlhari, 
unul la dreapta și altul la stânga 
lui. 28 Astfel s-a împlinit Scriptura 
care spune: „Și a fost socotit cu cei 
fărădelege”. Pe alții i-a salvat, dar 
pe sine nu se poate salva. 29 Cei 
care treceau rosteau blasfemii 
împotriva lui, clătinând din cap și 
spunând: A. „Hei, tu, care dărâmi 
templul și-l construiești în trei 
zile, 30 salvează-te pe tine însuți 
coborând de pe cruce!” 31 E. La fel 
și arhiereii, între ei, îl luau în râs 
împreună cu cărturarii și spuneau: 
A. „Pe alții i-a salvat, pe sine nu 
se poate salva. 32 Cristos, regele 
Israelului, să coboare acum de pe 
cruce ca să vedem și să credem!” 
E. Îl insultau și cei răstigniți cu el. 
Scoțând un strigăt puternic, Isus 
și-a dat sufletul.  33 Fiind ceasul 
al șaselea s-a făcut întuneric pe 
întreg pământul până la ceasul al 
nouălea. 34 La ceasul al nouălea, Isus 
a strigat cu glas puternic: + „Eloí, 
Eloí, léma sabactáni?” E care, 
tradus, înseamnă: + „Dumnezeul 
meu, Dumnezeul meu, pentru ce 
m-ai părăsit?” E. 35 Unii dintre 
cei care erau de față, auzindu-l, 
spuneau: A. „Iată, îl cheamă pe 

Ilie!” E. 36 Cineva, alergând, 
a înmuiat un burete în oțet și, 
punându-l într-o trestie, i-a dat să 
bea, spunând: A. „Lăsați, să vedem 
dacă vine Ilie ca să-l ia jos!” 

37 E. Dar Isus, scoțând un strigăt 
puternic, și-a dat sufletul. Aici se 
îngenunchează și se face o pauză. 
38 Atunci catapeteasma templului 
s-a sfâșiat în două, de sus până 
jos. 39 Când centurionul care stătea 
în fața lui a văzut cum și-a dat 
sufletul, a spus:  A. „Cu adevărat 
acest om era Fiul lui Dumnezeu!”.

Cuvântul Domnului

Asupra Darurilor
Pătimirea Fiului tău unul-născut 

să apropie, Doamne, împăcarea ta 
cu noi; deşi nu suntem vrednici 
de ea prin faptele noastre, să ne 
întâmpine îndurarea ta, în puterea 
acestei jertfe unice. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie          Mt 26,42
Tată, dacă nu este posibil să 

treacă acest potir fără să-l beau, 
să se facă voinţa ta! 

După Împărtășanie
Întăriţi cu hrana sfintei 

Împărtăşanii, te rugăm, Doamne, 
ca, după cum, prin moartea Fiului 
tău, ne-ai dat speranţa bunurilor 
în care credem, tot astfel, prin 
învierea lui, să ne dai harul să 
ajungem în împărăţia spre care ne 
îndreptăm. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
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       Intenție specială de rugăciune
Pentru toți cei răpuși sau afectați 

de epidemie


