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A 1 După șase zile, Isus l-a luat pe Petru, pe Iacob și 

pe Ioan, fratele lui, i-a dus deoparte pe un munte 

înalt  

2a După șase zile, Isus i-a luat pe Petru, pe Iacob și 

pe Ioan, i-a dus deoparte, pe un munte înalt 

numai pe ei  

28 Cam la opt zile după aceste cuvinte, i-a luat cu 

Sine pe Petru, pe Ioan și pe Iacob și s-a urcat pe 

munte ca să se roage.  

B 2 și i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor: fața Lui 

strălucea ca soarele și hainele Lui au devenit albe 

ca lumina. 3 Și iată că le-au apărut Moise și Ilie, 

care vorbeau cu Isus!  

2b și i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor. 3 Hainele 

Lui au devenit strălucitoare, [atât de] albe cum 

nici un albitor de pe pământ nu le putea albi. 
4 Atunci le-a apărut Ilie împreună cu Moise și 

vorbeau cu Isus.  

29 Și, în timp ce se ruga, înfățișarea feței Lui s-a 

schimbat, iar îmbrăcămintea Lui a devenit albă, 

strălucitoare. 30 Și iată, doi bărbați vorbeau cu El: 

aceștia erau Moise și Ilie, 31 care, apărând în glorie, 

vorbeau despre plecarea Lui ce avea să se împli-

nească în Ierusalim. 32 Iar Petru și cei care erau cu el 

erau toropiți de somn; când s-au trezit, au văzut gloria 

Lui și pe cei doi bărbați care stăteau de vorbă cu El. 

C 4 Petru, luând cuvântul, i-a spus lui Isus: 

"Doamne, e bine că suntem aici! Dacă vrei, voi 

face aici trei colibe: una pentru Tine, una pentru 

Moise și una pentru Ilie".  

5 Petru, luând cuvântul, i-a spus lui Isus: "Învățăto-

rule, e bine că suntem aici; să facem trei colibe: una 

pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie". 6 De 

fapt, nu știa ce să spună; căci îi cuprinsese frica.  

33 Când aceștia s-au îndepărtat de El, Petru i-a spus 

lui Isus: "Învățătorule, e bine că suntem aici; să 

facem trei colibe, una pentru Tine, una pentru 

Moise și una pentru Ilie", neștiind, de fapt, ce zice. 

B' 5 Pe când mai vorbea încă, iată că i-a învăluit un 

nor luminos și iată că un glas din nor spunea: 

"Acesta este Fiul Meu cel iubit, în care este 

plăcerea Mea; ascultați de El!" 

7 Apoi a venit un nor care i-a învăluit în umbră și 

din nor a fost un glas: "Acesta este Fiul Meu cel 

iubit, ascultați de El!" 

34 Pe când spunea acestea, a apărut un nor și i-a 

învăluit în umbră, iar ei s-au înspăimântat când au 

intrat în nor. 35 Atunci a fost o voce din nor, spu-

nând: "Acesta este Fiul Meu cel ales; ascultați de El!"  

C' 6 Auzind, discipolii au căzut cu fața la pământ și s-

au înspăimântat foarte mult. 7 Dar, venind Isus și 

atingându-i, le-a zis: "Ridicați-vă și nu vă temeți!" 
8 Ridicându-și ochii, nu au mai văzut pe nimeni 

decât pe Isus singur. 

 8 Dintr-o dată, privind în jurul lor, n-au mai văzut 

pe nimeni decât pe Isus singur cu ei. 

36a Îndată ce a încetat vocea, Isus se afla singur.  

A' 9 Pe când coborau de pe munte, Isus le-a 

poruncit: "Să nu spuneți nimănui ceea ce ați 

văzut până când Fiul Omului nu va fi înviat din 

morți!" 

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 morți. 10 Ei au păstrat lucrul [acesta] pentru ei, 

întrebându-se ce înseamnă "a învia din morți". 

36b Iar ei au tăcut și nu au spus nimănui în zilele 

acelea ce au văzut. 


