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În textul evangheliei pe care tocmai l-am auzit, Isus îi întreabă din nou 

pe discipoli săi cine spune lumea dar și ei că este el. Discipoli îi dau diverse 
răspunsuri, însă Petru îi spune că El este Mesia, Fiul Dumnezeului cel Viu.

Răspunsul sfântului apostol Petru revelează adevăratul tip de prietenie pe 
care el îl avea cu Isus. Petru îl cunoștea pe Cristos mai bine decât ceilalți 
oameni. Pentru oameni, Isus era un mare învățător, Fiul lui David, cineva care 
săvrșea minuni, unul dintre profeți și cel Sfânt al lui Dumnezeu.

Dar, dacă Isus ne-ar adresa nouă, astăzi, aceiași întrebare, care ar fi 
răspunsul nostru? Probabil vom răspunde asemenea unor protestanți că El este 
un mare om însă nu Dumnezeu, pentru musulmani, El este unul dintre mari 
profeți, pentru alți creștini este este Domnul lor și Mântuitorul lor și multe 
altele asemenea. Însă, adevărata întrebare e, pentru noi cine este?

Cristos, nu este doar un nume de familie al lui Isus ci este un titlu, un 
titlu cu care Isus a crescut. Încă de când era la Nazaret nimeni altcineva decât 
mama sa și tatăl său adoptiv cunoșteau adevărata sa origine și adevăratul 
său destin. Cristos este un termen grec pentru cuvântul ebraic Mesia, și din 
moment ce Greaca era limba bisericii primare, ei au înlocuit termenul ebraic 
Mesia cu acesta. Atât termenul de Cristos cât și cel de Mesia înseamnă uns și 
din moment ce regi erau unși cu ulei, ambele au ajuns să semnifice și rege. 
Astfel, când cineva spune Isus Cristos, de fapt spune și Isus, Regele.

Conform unui sinod episcopal, Isus Cristos ni-l revelează pe Dumnezeu nu 
doar ca pe un Tată al nostru ci și ca cel care este cu adevărat, nu doar ca cel 
prin care a făcut el toate și a învățat, ci și întreaga sa viață și persoană, ce a 
culminat în misterul său pascal, prin care ne-a și mântuit. Ba chiar și catehismul 
ne prezintă un cuvânt despre Isus destul de frumos. Isus întruchipează 
chemarea iubitoare a lui Dumnezeu pentru noi, și răspunsul uman ca copii ai 
lui Dumnezeu. Isus însuși este noul legământ dintre Dumnezeu și toți oameni, 
calea și norma autentică prin care devenim adevărați fii. Cu alte cuvinte, 
pentru a fi creștin adevărat va trebui să credem că Isus este Fiul lui Dumnezeu.

Însă Isus a spus, Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, 
de arhierei şi cărturari, să fie ucis şi a treia zi să învie. Cu alte cuvinte, este 
un Mesia suferind. De aceea nu se potrivea cu ceea ce discipoli săi înțelesese 
și modul în care vorbise profeții despre el, că Mesia va elibera țara lor de 
Romani, că Mesia va deveni un conducător puternic, rege al lui Israel.

Era Cristos prea dur, când le-a spus că el va trebui să sufere? Indiferent că 
ne place sau nu, suferința va fi mereu cu noi. Suntem legați de suferința însă 
această suferință ne va apropia mereu de Isus fiindcă prin acest mod vom fi 
capabili să comunicăm mereu cu el... 

           Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare           Cf. Sir 36,18
Dăruieşte-le, Doamne, pacea ta 

celor care nădăjduiesc în tine, pen-
tru ca profeţii tăi să fie aflaţi credin-
cioşi; ascultă rugăciunile slujitoru-
lui tău şi ale poporului tău sfânt! 

Rugăciunea zilei
Priveşte la noi,Dumnezeule,Cre-

atorul şi Stăpânul universului, şi, ca 
să simţim puterea îndurării tale, dă-
ne harul să-ţi slujim din toată inima. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Spatele l-am dat celor care mă 

loveau.
Citire din cartea profetului 

Isaia                                    50,5-9a
Domnul Dumnezeu mi-a deschis 

urechea şi eu nu m-am împotrivit, 
nu m-am dat înapoi. 6 Spatele 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. 7 Domnul 
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. 8 Cel 
care mă îndreptăţeşte este aproape: 
cine se va ridica împotriva mea? Să 
ne prezentăm împreună: cine este 
judecătorul meu să se apropie de 
mine! 9a Iată, Domnul Dumnezeu 
îmi vine în ajutor: cine este cel care 
mă declară vinovat?                       

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 114-115(116),1-2.3-4.5-6.8-9 
(R.: 9) 
R.: Voi umbla înaintea Domnului
       pe pământul celor vii. 

sau: 
Aleluia.
1 Îl iubesc pe Domnul, 
pentru că ascultă glasul rugăciunii  
 mele. 
2 El îşi pleacă urechea spre mine, 
în ziua în care îl chem. R.
3 Mă împresurau legăturile morţii 
şi mă cuprindeau spaimele    
 locuinţei morţilor, 
mă chinuiau tristeţea şi suferinţa. 
4 Am invocat numele Domnului: 
„Doamne, salvează-mi    
 sufletul!” R.
5 Domnul este milostiv şi drept, 
Dumnezeul nostru este plin de   
 îndurare. 
6 Domnul îi ocroteşte pe cei   
 nepricepuţi: 
am fost lipsit de putere şi el m-a   
 mântuit. R.
8 El mi-a salvat sufletul de la   
 moarte, 
a ferit ochii mei de lacrimi, 
picioarele mele de la poticnire. 
9 Voi umbla înaintea Domnului pe   
 pământul celor vii. R.

Lectura a II-a
Credinţa, dacă nu are fapte, este 

moartă în ea însăşi.
Citire din Scrisoarea sfântului 

Iacob                                     2,14-18
Fraţii mei, ce folos dacă cineva 

spune că are credinţă, dar nu are 
fapte; oare poate credinţa să-l 
mântuiască? 15 Dacă un frate sau o 
soră sunt lipsiţi de îmbrăcăminte şi 
de hrana de toate zilele 16 şi cineva 
dintre voi le-ar spune: „Mergeţi în 



pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!”, 
dar nu le daţi cele necesare pentru 
trup, ce folos? 17 La fel şi credinţa, 
dacă nu are fapte, este moartă în 
ea însăşi. 18 Dimpotrivă, va spune 
cineva: „Tu ai credinţă, iar eu am 
fapte; arată-mi credinţa ta fără 
fapte, iar eu îţi voi arăta credinţa cu 
faptele mele!”           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
Gal 6,14

(Aleluia) Departe de mine gândul 
de a mă lăuda cu altceva decât în 
crucea Domnului, prin care lumea 
este răstignită pentru mine, iar eu 
pentru lume! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Tu eşti Cristosul! Fiul Omului 

trebuie să sufere multe.
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu           8,27-35
În acel timp, Isus şi discipolii 

săi au plecat spre satele Cezareii 
lui Filip. Pe drum i-a întrebat pe 
discipolii săi, spunându-le: „Cine 
spun oamenii că sunt eu?” 28 Iar 
ei i-au spus: „«Ioan Botezătorul», 
alţii, «Ilie», iar alţii, «Unul dintre 
profeţi»”. 29 Atunci, el i-a întrebat: 
„Dar voi cine spuneţi că sunt eu?” 
Răspunzând, Petru i-a spus: „Tu 
eşti Cristosul!” 30 Şi le-a poruncit cu 
asprime să nu vorbească nimănui 
despre el. 31 Atunci a început să-i 
înveţe că Fiul Omului trebuie să 
sufere multe, să fie respins de 
bătrâni, de arhierei şi cărturari, să 
fie ucis şi a treia zi să învie. 32 Şi le 
spunea aceasta în mod deschis. Dar 
Petru, luându-l deoparte, a început 

să-l certe. 33 Iar el, întorcându-se 
şi privindu-şi discipolii, l-a certat 
pe Petru şi a spus: „Mergi în urma 
mea, Satană, căci nu te gândeşti la 
cele ale lui Dumnezeu, ci la cele 
ale oamenilor!” 34 Chemând la sine 
mulţimea şi pe discipolii săi, le-a 
spus: „Dacă cineva vrea să vină 
după mine, să renunţe la sine, să-şi 
ia crucea şi să mă urmeze! 35 Căci 
cine vrea să-şi salveze viaţa o va 
pierde; cine însă îşi pierde viaţa 
pentru mine şi pentru evanghelie o 
va salva”.                                    

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, în 

evanghelia de astăzi Isus ne-a 
invitat să ne luăm crucile și 
să îl urmăm. Să ne încredem 
acum Domnului și să ne rugăm 
pentru harul și puterea de care 
avem nevoie zi de zi. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru Biserică, ca ea să ne 
învețe să acceptăm lucrurile pe 
care nu le putem schimba, dar să 
le schimbăm pe cele care putem 
și să ne ofere înțelepciunea de a 
cunoaște diferența. R.

- Pentru victimele violențelor 
și a altor forme de abuz, ca 
milostivirea vindecătoare și 
iubirea gingașă a lui Dumnezeu 
să le atingă viețile prin cei care îi 
slujesc. R.

- Pentru cei cărora le lipsesc cele 
necesare de zi cu zi, ca calitatea 
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vieții lor să se îmbunătățească 
prin decizii bune și generozitatea 
tuturor celor care au grijă de casa 
noastră comună. R.

- Pentru cei care se pregătesc 
pentru preoție și viața consacrată, 
ca ei să aibă curajul de a lua 
provocările crucii, pentru că 
doar astfel pot câștiga din belșug 
libertatea unei vieți noi. R.

- Pentru bolnavi din comunitatea 
noastră, ca ei să găsească 
eliberarea în compasiunea celor 
care aduc vindecarea pentru 
durerea lor în momentele lor de 
nevoie. R.

- Pentru răposați noștri după cum 
au luat crucea lor de zi cu zi 
în unire cu Cristos tot la fel să 
găsească acum bucuria odihnei 
veșnice. R.

Tată îți mulțumim pentru 
harul și puterea pe care ni le 
oferi zi de zi. Deschide-ne viețile 

pentru a primi Duhul tău cel 
Sfânt. Îți cerem acestea prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin

Asupra Darurilor
Priveşte cu bunăvoinţă, 

Doamne, la rugăciunile noastre 
smerite şi, în bunătatea ta, primeşte 
aceste daruri ale slujitorilor tăi, 
pentru ca ceea ce îţi oferă fiecare 
spre cinstea numelui tău sfânt să 
fie spre mântuirea tuturor. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie           Ps 35,8
Cât de minunată este bunătatea 

ta, Dumnezeule! Fiii oamenilor îşi 
găsesc adăpost la umbra aripilor 
tale. 

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, ca lucrarea 

acestui dar ceresc să pună stăpânire 
pe sufletele şi trupurile noastre, 
pentru ca nu pornirile firii, ci 
puterea lui să ne călăuzească viaţa. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

RugăciuneRugăciune

O Isuse, noi suntem dispuși să te urmăm când drumul 
este ușor, însă după dorințele si alegerile noastre. Suntem 
dispuși să participăm la victoria ta, dar să nu luăm crucea noastră 
si să te urmăm până pe Calvar, locul de suferință, de abandonare, 
de moarte. O Isuse, suntem gata să fim discipolii tăi când se manifestă 
un consens în jurul planului tău, dar nu vrem să te urmăm în grădina 
Ghetsemani si să rămânem alături de tine în slăbiciune si în suferință. 
Doamne Isuse, dacă vrem să participăm la înviere, înainte trebuie să 
cunoaștem destinul seminței care moare în pământ; dacă dorim să intrăm 
în lumina ta, întâi trebuie să parcurgem desertul întunericului. Doamne, 
ajută-ne să te urmăm cu adevărată credință si abandonare în tine. Amin.


