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LECTURA I
Ei vor privi spre cel pe care 
l-au străpuns.
Citire din cartea profetului 
Zaharia 12,10-11; 13,1

Aşa spune Domnul: “Voi revărsa 
asupra casei lui David şi asupra 
locuitorilor Ierusalimului un duh 
de îndurare şi de implorare şi vor 
privi la mine, pe care l-au străpuns, 
îl vor jeli cum se jeleşte singurul fiu 
şi-l vor plânge amar, cum se plânge 
amar întâiul născut. În ziua aceea, 
se va mări jalea în Ierusalim, ca 
jalea lui Hadad-Rimon în câmpia 
Meghido. În ziua aceea, va fi un 
izvor deschis pentru casa lui David 
şi pentru locuitorii Ierusalimului, 
pentru păcat şi pentru întinare”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 62(63),2.3-4.5-6.8-9 (R.: 2b)

R.: Sufletul meu e însetat de 
tine, Doamne, Dumnezeul 
meu!

Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul 
meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, pe 
tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără 
apă. R.

Astfel m-am uitat după tine în 
sanctuarul tău,
ca să contemplu puterea şi mărirea 
ta.
Îndurarea este mai bună decât 
viaţa,
de aceea, buzele mele te laudă. R.

Aşa te voi binecuvânta toată viaţa 
mea
şi voi ridica mâinile mele invocând 
numele tău.
Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă 
şi grăsime,
aşa se desfată buzele mele când 
gura mea te laudă. R.

Pentru că ai fost ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de 
bucurie.
Sufletul meu se alipeşte de tine
şi dreapta ta mă susţine. R.
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LECTURA A II-A
Toţi câţi aţi fost botezaţi în 
Cristos, v-aţi îmbrăcat în 
Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului 
apostol Paul către Galateni 3,26-
29

Fraţilor, toţi sunteţi fii ai lui 
Dumnezeu prin credinţa în Cristos 
Isus. Toţi câţi aţi fost botezaţi în 
Cristos v-aţi îmbrăcat în Cristos. 
Aşadar, nu mai este nici iudeu, 
nici grec, nici sclav, nici om liber, 
nici bărbat şi nici femeie: voi toţi 
sunteţi una în Cristos Isus. Iar dacă 
voi sunteţi ai lui Cristos, atunci 
sunteţi descendenţa lui Abraham, 
moştenitori după promisiune.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA 
EVANGHELIE 

In 10,27
(Aleluia) “Oile mele ascultă glasul 
meu, spune Domnul; eu le cunosc, 
iar ele mă urmează”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti Cristosul lui 
Dumnezeu! Fiul Omului 
trebuie să sufere multe.
Citire din Evanghelia Domnului 
nostru Isus Cristos după sfântul 
Luca 9,18-24

În acel timp, pe când era singur 
în rugăciune, iar discipolii erau cu 
el, Isus i-a întrebat, zicând: “Cine 
spun mulţimile că sunt eu?” Ei 
i-au răspuns: “«Ioan Botezătorul», 

alţii «Ilie», iar alţii că «a înviat 
unul dintre profeţii cei vechi»”. El 
le-a spus: “Dar voi cine spuneţi că 
sunt?” Atunci, răspunzând, Petru 
a zis: “Cristosul lui Dumnezeu!” 
Dar el le-a interzis cu stricteţe 
să spună aceasta cuiva, zicând: 
“Fiul Omului trebuie să sufere 
multe, să fie respins de bătrâni, 
de arhierei şi de cărturari, să fie 
ucis şi a treia zi să învie”. Apoi le 
spunea tuturor: “Dacă cineva vrea 
să vină după mine, să renunţe la 
sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi 
să mă urmeze! Căci cine vrea să-şi 
salveze viaţa o va pierde, cine însă 
îşi va pierde viaţa pentru mine, 
acela o va salva”.

Cuvântul Domnului

***

Profetul Zaharia spune că 
Dumnezeu i-a descoperit că va 
veni o vreme când în Ierusalim 
va fi jale mare, se vor vărsa 
multe lacrimi, precum se 
varsă când moare fiul unic 
al unei mame, fiu asasinat 
de răutatea duşmanilor, 
dar înconjurat de cei buni şi 
însoţit de rugăciunile celor 
binecuvântaţi de Dumnezeu. 
Este greu să înţelegem despre 
cine este vorba? Despre Isus 
plâns de femeile din Ierusalim. 
Simbol al celor ce l-au asasinat 
este tâlharul din dreapta crucii 
care, privindu-l îşi recunoaşte 
vinovăţia – pe drept pătimim 
– şi se roagă să fie pomenit 
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de Isus în împărăţia sa. 
Cunoaştem răspunsul lui 
Isus; răspunsul este adresat 
tuturor răufăcătorilor care, 
acceptând Botezul lui Isus, cum 
spune sfântul Paul, formează 
o unitate cu Isus, fiindcă au 
îmbrăţişat şi trăiesc credinţa 
mărturisită de Petru: Tu eşti 
Mesia lui Dumnezeu.
Mesia lui Dumnezeu ne invită 
la umilinţă, să păşim pe urmele 
sale cu crucea de fiecare zi 
în spate. Pentru a intra în 
împărăţia lui Dumnezeu ni se 
cere credinţă şi umilinţă.
Credinţa în Cristos cere 
umilinţă, aşa cum o cere şi 
studiul Sfintelor Scripturi. Isus 
a venit să descopere oamenilor 
misterele lui Dumnezeu, 
planurile sale de mântuire, 
sensul autentic al Scripturilor; 
dar numai cei smeriţi se lasă 
învăţaţi şi călăuziţi de el. Acela 
care se crede înţelept şi drept 
să facă toate acestea singur, 
nu acceptă nici învăţător şi nici 
mântuitor pe altcineva decât pe 
sine însuşi; egoismul propriu îi 
este învăţător şi fals mântuitor.
Este o situaţie care durează de 
secole de când oameni orgolioşi 
refuză magisteriul şi mijlocirea 
Bisericii, depozitara oficială a 
cuvântului lui Dumnezeu şi a 
mântuirii.
Isus a întrebat într-o zi: „Când 
va veni Fiul Omului, va mai 
găsi credinţă pe pământ?”

Desigur că nu o va găsi în cei 
mândri, în oamenii plini de 
sine şi de ştiinţa lor; dar în cei 
umili, în cei simpli o va găsi 
cu siguranţă, fiindcă a unora 
ca aceştia este împărăţia 
cerurilor.
Întreaga viaţă a Mântuitorului 
a fost o slujire adusă Tatălui 
şi oamenilor; dar el a voit să 
ne dea un exemplu mult mai 
explicit. Apostolii l-au văzut 
îngenunchind în faţa lor pentru 
a le face cel mai umil serviciu: 
să le spele picioarele.
Profeţiile au vorbit despre 
Mesia – „Slujitorul lui Iahve” –, 
dar Isus se prezintă şi mai mult 
decât un slujitor al divinităţii; 
slujitorul are dreptul la o 
răsplată, dar el s-a făcut ca 
un rob al oamenilor, cerând 
ucenicilor săi să facă la fel, fără 
nicio răsplată, ci numai din 
iubire, spre a se dovedi fii în 
Fiul lui Dumnezeu.
Să-i aducem laudă Părintelui 
veşnic pentru infinita umilinţă 
a Fiului prin care ne-a mântuit! 
Avea perfectă dreptate Sfântul 
Francisc de Assisi să spună că 
„Dumnezeu este smerenie”; 
altfel nu se făcea Om pentru a-l 
salva pe om.
Sfântul Ioan Nepomuk (secolul 
al XIV-lea) moare înecat în râul 
Morava care trece prin Praga, 
din ordinul regelui Venceslau 
care, gelos şi invidios, voia ca 
preotul să-i descopere păcatele 
soţiei sale, a cărei spovadă o 
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ascultase. După ce trupul i-a fost 
recuperat în mod miraculos, a 
fost înmormântat în catedrala 
mitropolitană în anul 1383. 
După 300 de ani (1719) este 
deshumat şi se constată că 
limba sfântului martir este 
intactă. Până azi, un relicvariu 
împodobit cu 1200 de diamante 
păstrează acea limbă care a 
tăcut chiar şi în faţa morţii.
Ce bine ar fi dacă am şti să 
tăcem când ne apasă crucea 
zilnică, adică să nu blestemăm, 
să nu înjurăm, să nu bârfim, să 
nu minţim etc.

Anton Dancă, VADEMECUM.
(Consideraţii, pilde şi exemple 

pentru solemnităţi şi duminici), 
Anul C, Editura „Presa Bună”, 

2005
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“Deasupra capetelor noastre există 
mai mult cer decât există pământ sub 
picioarele noastre.” (Fericitul Vladimir 
Ghika)
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