
                                          
În textul evangheliei, am auzit cum Isus s-a arătat pe el însuși, în toată 

gloria și maiestatea sa pe muntele Tabor, celor trei apostoli, Sfântul Petru, 
sfântul Iacob, și sfântul Ioan. Muntele Tabor era unul dintre munți sfinți pe 
care au avut loc evenimente importante din cadrul istoriei mântuirii. Astfel 
semnificația unui asemenea eveniment, ce a avut loc pe Muntele Tabor, este 
legată de modul în care Moise, în Cartea Exodului, s-a urcat pe celălalt munte 
Sfânt, Horeb, pentru a se întâlni cu Dumnezeu și pentru a primi Legea de la 
Dumnezeu însuși.

Isus a intrat în lume pentru a împlini ceea ce legea și profeți au spus despre 
el, pentru a împlini în întregime Legea alianței pe care Dumnezeu a oferit-o 
poporului său, și pentru a împlini promisiunea mântuirii, vestită prin profeți 
și prin slujitori săi credincioși. Iată de ce cei trei apostoli i-au văzut pe Moise 
și pe Ilie. Fiindcă ei reprezentau Legea, în persoana lui Moise, și profeții în 
persoana lui Ilie.

Acesta este cel de-al doilea lucru pe care trebuie să îl remarcăm, că Dumnezeu 
s-a străduit să împlinească promisiunea sa, și că el este mereu credincios 
alianței sale, pe care a încheiat-o cu noi toți, pentru binele și beneficiul nostru. 
Însă noi suntem credincioși lui? Dacă ne uităm la modul în care noi oameni 
acționăm asupra legământului pe care îl avem cu Domnul, ne vom da seama 
cât de necredincioși suntem. Preferăm să mergem pe propriile noastre căi și să 
nu ascultăm de regulile și de legile sale.

În cele din urmă, ceea ce noi trebuie să ținem minte, din lecturile de astăzi, 
este pasajul în care ni se reamintește ceea ce trebuie să facem noi de acum 
încolo, ca creștini și ca membri ai Bisericii. După ce Isus și-a revelat întreaga 
glorie, discipoli săi au dorit să rămână acolo, în acel loc de lumină, nemaivoind 
să lase toate acelea pentru lumea de jos.

Și totuși, aceasta e exact ceea ce a făcut Isus, iar Tatăl le-a reamintit 
discipolilor săi să urmeze calea pe care Fiul său deja o urmează. El a lăsat gloria 
în urmă și a coborât de pe munte, determinat să meargă înainte la Ierusalim, 
știind că Farisei și cărturari complotau pentru a-l duce la moarte.

Să ne întrebăm pe noi înșine, cât de confortabili stăm noi în zona noastră 
personală de confort? Suntem și noi prinși în confortul nostru și în toate 
lucrurile fericite și plăcute pe care le avem în viață, ne-am uitat adevăratul 
scop în viață? Acesta este pericolul cu care ne confruntăm, pericolul ca Satana 
și aliați săi să reușească în încercările lor de a ne tenta și de a ne convinge să 
rămânem indiferenți și reci în mijlocul încercărilor și misiunii care ne-a fost 
încredințată nouă de Domnul.

Dar care este această misiune? Este cea pe care Isus Cristos însuși ne-a 
dat-o. Că noi trebuie să ne luăm crucile, să lăsăm în urmă toate legăturile 
lumești și să îl urmăm după cum și el a mers pe calea crucii.  

Pr. Mihail Andrei Iacob

   † Schimbarea la fată a Domnului
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Ant. la intrare                 Cf. Mt 17,5     
În nor luminos s-a arătat Duhul 

Sfânt şi glasul Tatălui s-a auzit: 
„Acesta este Fiul meu cel iubit, în 
care îmi aflu desfătarea: pe el să-l 
ascultaţi”.

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care, prin slăvita 

Schimbare la faţă a Fiului tău unul-
născut, ai întărit misterele credinţei 
cu mărturia legii şi a profeţilor 
şi ai prevestit în chip minunat 
desăvârşirea tainei înfierii noastre, 
dăruieşte-ne nouă, slujitorilor tăi, 
harul, ca, ascultând glasul Fiului 
tău preaiubit, să ne învrednicim a 
deveni împreună-moştenitori cu el. 
El, care, fiind Dumnezeu.

Lectura I
Îmbrăcămintea lui era albă ca 

zăpada.
Citire din cartea profetului 

profetului Daniel      7,9-10.13-14
Eu, Daniel, am privit până când 

au fost stabilite nişte tronuri şi un 
Bătrân s-a aşezat. Hainele lui erau 
ca zăpada şi părul capului său, ca 
lâna curată. Tronul lui era flăcări de 
foc şi roţile lui, foc arzător. 10 Un râu 
de foc curgea şi ieşea dinaintea lui. 
Mii de mii îi slujeau şi zeci de mii 
de zeci de mii stăteau înaintea lui. 
S-a aşezat la judecată şi cărţile au 
fost deschise. 13 Priveam în timpul 
viziunilor mele de noapte şi, iată, 
cineva ca un Fiu al Omului venea pe 
norii cerului! S-a apropiat de Bătrân 
şi a fost adus înaintea lui. 14 Lui i 
s-au dat stăpânirea, gloria şi domnia 
şi toate popoarele, neamurile şi 
limbile îl slujesc. Stăpânirea lui este 
o stăpânire veşnică, ce nu va trece, 

şi domnia lui nu va fi distrusă.
  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 96(97),1-2.5-6.9 (R.: 1a şi 9a) 
R.: Domnul cel preaînalt 
stăpâneşte peste tot pământul.

1 Domnul stăpâneşte, să se bucure   
 pământul, 
toate insulele să tresalte de veselie! 
2 Norii şi negura îl înconjoară, 
dreptatea şi judecata sunt temelia   
 domniei sale. R.

5 Munţii se topesc ca ceara înaintea  
 Domnului, 
înaintea stăpânului a tot pământul. 
6 Cerurile fac cunoscută dreptatea   
 lui 
şi toate popoarele îi văd    
 mărirea. R.

9 Căci tu, Doamne, 
eşti Cel Preaînalt peste tot    
 pământul 
şi tu eşti cu mult mai presus decât   
 toţi zeii! R.

Lectura a II-a
Noi înşine am auzit acest glas 

venit din cer.
Citire din Scrisoarea a doua a 

sfântului apostol Petru     1,16-19
Preaiubiţilor, noi nu v-am făcut 

cunoscută puterea Domnului nostru 
Isus Cristos şi venirea lui pe baza 
unor basme bine ticluite, ci pentru 
că am fost martori oculari ai măreţiei 
lui. 17 El a primit de la Dumnezeu 
Tatăl cinste şi mărire atunci când 
din partea gloriei măreţe a venit 
acest cuvânt: "Acesta este Fiul 



meu cel iubit, în care mi- am găsit 
plăcerea". 18 Noi înşine am auzit 
acest glas venit din cer când eram 
cu el pe muntele cel sfânt. 19 Şi 
avem şi mai sigur cuvântul profetic 
la care faceţi bine că luaţi aminte 
ca la o candelă ce străluceşte în loc 
întunecos până când se va lumina 
de ziuă şi va răsări luceafărul de 
dimineaţă în inimile voastre.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie  
cf. Mt 17,5c

(Aleluia) "Acesta este Fiul meu cel 
iubit, în care este plăcerea mea; de 
el să ascultaţi!" (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Acesta este Fiul meu cel iubit.

     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu            9,2b-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
Doamne Isuse, Petru, Iacob 

și Ioan au fost privilegiați să 
fie martori glorificării tale pe 
muntele Tabor. Dă-ne și nouă, 
te rugăm, harul unei înțelegeri 
mai profunde a revelării tale, 
acum când celebrăm  prezența 
ta în mijlocul nostru în această 
celebrare Euharistică. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru sfântul nostru părinte papa 
Francisc, și pentru episcopul 
Iosif, ca ei să radieze mereu 
prezența lui Cristos în viețile lor 
mai ales în modul în care conduc 
Biserica. R.

- Ne rugăm ca viețile noastre 
să fie o oglindă a prezenței lui 
Dumnezeu din noi când ne 
schimbă în temple ale Duhului 
Sfânt. R.

- Ne rugăm ca noi să rezervăm 
timp zilnic în care să fim singuri 
cu Dumnezeu, pentru ca astfel să 
putem reflecta asupra prezenței 
sale misterioase din mijlocul 
nostru și să descoperim ceea ce 
el dorește ca noi să face. R.



E greu de crezut acum dar cartoful la început era un aliment deloc popular. Când 
a fost introdus pentru prima oară în Anglia de Sir. Walter Raleigh, ziarele au publicat 
știri contra lui, preoți predicau împotriva lui, iar opinia publică generală nici nu voiau 
să se atingă de ei. Se credea că trebuia sterilizat solul în care era plantat și că provoacă 
tot felul de boli ciudate, ba chiar moartea.

Însă, au fost și câțiva bărbați curajoși care nu credeau toată propaganda potrivnica. 
Cartoful a fost văzut ca un răspuns la foamea claselor sărace și ca un aliment benefic 
și sănătos. Și totuși, acești câțiva nobili din Anglia nu reușeau să își convingă chiriași 
să cultive cartofi. Abia după mulți ani, după ce s-a terminat toată această publicitate 
negativă cartoful a devenit popular.

Un francez pe nume Parmentier a ales însă un traseu diferit. Devenise prizonier 
de război în Anglia când a auzit pentru prima oară de noua plantă. Ceilalți prizonieri 
ca și el au protestat vehement împotriva consumării lor. La întoarcerea sa în Franța, 
a obținut o fermă experimentală de la Împărat, în care să încerce noii cartofi. Când a 
sosit timpul să îi sape, pe propria sa cheltuială, a angajat câțiva soldați ca să patruleze 
și să păzească în timpul zilei faimoși săi cartofi. Între timp a condus pe câmp niște 
oaspeți de seamă cu care a săpat din loc în loc cartofi pe care i-a și mâncat cu bucurie. 
Noaptea însă începuse să retragă paza. După câteva zile paznici au venit în grabă la 
Parmentier cu vestea tristă că țărani au dat buzna noaptea pe recoltă și au săpat mare 
parte din ea.

Parmentier plin de bucurie, spre surprinderea celui care a venit să îi de-a vestea a 
exclamat, Dacă țărani au venit să fure cartofii pentru a-i obține, atunci popularitatea 
lor e asigurată.

- Ne rugăm pentru harul unei 
credințe mai profunde în 
momentele noastre de suferință 
și încercare. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei 
dragi ai noștri care nu mai sunt 
printre noi, ca și ei să se bucure 
de plinătatea promisiunii lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm și pentru propriile 
noastre intenții speciale....
(pauză). R.

Dumnezeule, Părinte ceresc, 
tu ne-ai poruncit să ascultăm 
de Fiul tău preaiubit; întărește 
credința în inimile noastre, 
pentru ca, lăsându-ne călăuziți 
de ea, să ajungem în strălucirea 
împărăției tale. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, să sfinţeşti 

aceste daruri prin glorioasa 
Schimbare la faţă a Fiului tău 
unul-născut, iar pe noi să ne cureţi 
de prihana păcatului cu strălucirea 
măririi sale. Prin Cristos, Domnul 
nostru. 

Ant. la Împărtăşanie      Cf. 1In 3,2
Când se va arăta Cristos,vom 

fi asemenea lui, pentru că îl vom 
vedea aşa cum este. 

După Împărtășanie
Hrana cerească pe care am 

primit-o să ne transforme, 
Doamne, în chipul aceluia a cărui 
slavă ai voit să ne-o dezvălui în 
glorioasa lui Schimbare la faţă. El, 
care vieţuieşte şi domneşte în vecii 
vecilor.

@Pr. Mihail-Andrei Iacob - www.paxvobis.ro

______________________________________________________________________________________________________________________________

Povestea cartofilor


