
                                          
A muri pentru sine e ceva ce noi creștini găsim destul de greu de 

realizat. E ceva ce majoritatea, dacă nu chiar toți dintre noi, am putea fi 
contrari, mai ales că trăim într-o lume în care există o presiune constantă 
din toate părțile, presiune de a înlocui iubirea lui Dumnezeu cu ceva mai 
ușor de obținut. Trăim într-o lume în care glorificăm imediatul, a obținerii 
lucrurilor degeaba, și de obținere a ceea ce dorim imediat, chiar acum și 
chiar aici, motiv pentru care a murit pentru sine este un concept care e 
în afara oricărei discuții pentru noi. Și totuși, acesta este singurul lucru 
pe care Isus mereu a dorit să ni-l învețe, pe care a dorit ca noi să îl facem 
mereu. Această moarte pentru sine, ori a sinelui este punctul important și 
esențial din textul evangheliei de astăzi. Nu înseamnă că în momentul în 
care spunem că murim pentru noi înșine, ori ne omorâm sinele, că va trebui 
să ne sinucidem. Ci mai degrabă, a muri pentru sine e ceva asemănător cu 
renunțarea propriei persoane de dragul celuilalt, de a sluji pe celălalt în loc 
ca noi să fim cei serviți. Pe scurt, ei primi, iar noi ultimi, indiferent de cât 
de greu ne este.

Un exemplu concret sunt părinți care se dedică pe ei înșiși, pe deplin și 
în mod extrem de generos spre binele și bunăstarea, uneori chiar și până 
în acel punct în care uită complet de ei înșiși. Ei aleg să facă astfel, pentru 
ca copii lor să fie bine pregătiți pentru un viitor mai bun iar familia să fie 
mereu una și unită.

Cineva a spus că învățători sunt și ei exemple extrem de bune de moarte 
a propriei persoane fiindcă ei se dedică complet în pregătirea planului 
lecțiilor pentru ca să poată preda cum trebuie, bine. Sunt doctori care reiau 
întregul istoric al pacienților pentru ca să fie capabili să ofere slujire mult 
mai bună. Sunt oameni care lucrează în industrie, în servicii, care mențin 
mediul de lucru mai bun, curat și plăcut. Aceste exemple de moarte ne pot 
ajuta să fim și noi la fel de inspirați, exemple de oameni care mor pentru 
sine, doar ca ceilalți să obțină viața. Moartea în toate aceste cazuri devine 
aducătoare de roade bogate. Acest autor a continuat să spună că noi am 
devenit capabili să facem aceasta fiindcă Isus ne-a arătat primul cum se 
face, cum se moare pentru sine. El însuși a experimentat moartea de atâtea 
ori. El ne-a dat case, familii și prieteni. El petrece majoritatea timpului în 
slujire. El își revarsă toată iubirea față de discipoli săi și tot are parte de 
trădare, de negare, de abandon. Iar la final, se oferă pe sine însuși, total pe 
cruce. Acestea sunt exemple clare ale morții pentru sine a lui Isus.
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Ant. la intrare          Cf. Ps 42,1-2
Judecă-mă, Dumnezeule, şi apă-

ră-mi cauza în faţa unui popor lip-
sit de credinţă; scapă-mă de omul 
perfid şi trădător, pentru că tu eşti 
Dumnezeul meu şi locul meu de re-
fugiu. 

Rugăciunea zilei
Te rugăm, Doamne, ca, ajutaţi 

de tine, să trăim şi noi în dragostea 
care l-a făcut pe Fiul tău să-şi dea 
viaţa din iubire pentru lume. Prin 
Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Voi încheia o alianţă nouă şi de 

păcatele lor nu-mi voi mai aduce 
aminte.

Citire din cartea profetului 
Ieremia                       31,31-34

Domnul spune: „Iată, vin zile 
- oracolul Domnului - când voi 
încheia cu casa lui Israel şi cu 
casa lui Iuda o alianţă nouă. 32 Nu 
ca alianţa pe care am încheiat-o 
cu părinţii lor în ziua când i-am 
luat de mână şi i-am scos din ţara 
Egiptului, alianţa mea pe care ei 
au rupt-o, deşi eu stăpâneam peste 
ei - oracolul Domnului. 33 Aceasta 
este alianţa pe care o voi încheia cu 
casa lui Israel după zilele acelea - 
oracolul Domnului: voi pune legea 
mea înlăuntrul lor şi în inima lor o 
voi scrie; eu voi fi Dumnezeul lor, 
iar ei vor fi poporul meu. 34 Nimeni 
nu-l va mai învăţa pe aproapele său 
şi nimeni, pe fratele său, zicând: 
„Cunoaşte-l pe Domnul!”, pentru 
că toţi mă vor cunoaşte, de la cel 
mai mic până la cel mai mare - 
oracolul Domnului. Căci eu le voi 
ierta nelegiuirile şi de păcatele lor 

nu-mi voi mai aduce aminte”.
  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 50(51),3-4.12-13.14-15 (R.: 12a) 
R.: Creează în mine, Dumnezeule,
      o inimă curată!
3 Ai milă de mine, Dumnezeule, 
după marea ta bunătate, 
şi, după mulţimea îndurărilor tale, 
şterge fărădelegea mea! 
4 Spală-mă cu desăvârşire de 
nelegiuirea mea 
şi curăţă-mă de păcatul meu! R.
12 Creează în mine o inimă curată, 
Dumnezeule, 
şi un duh statornic înnoieşte 
înlăuntrul meu! 
13 Nu mă alunga de la faţa ta 
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la 
mine! R.
14 Dă-mi înapoi bucuria mântuirii 
tale 
şi întăreşte-mă cu duh binevoitor! 
15 Atunci voi învăţa pe cei 
fărădelege căile tale 
şi cei păcătoşi la tine se vor 
întoarce. R.

Lectura a II-a
A învăţat ascultarea şi a devenit 

cauză de mântuire veşnică.
Citire din Scrisoarea către 

Evrei          5,7-9
Fraţilor, în zilele vieţii sale 

pământeşti, Cristos a oferit, cu 
strigăte puternice şi cu lacrimi, 
rugăciuni şi cereri către acela care 
avea puterea să-l salveze de la 
moarte şi a fost ascultat datorită 
evlaviei lui. 8 Şi, deşi era Fiu, a 



învăţat ascultarea din cele ce a 
pătimit, 9 iar după ce a fost făcut 
desăvârşit, a devenit cauză de 
mântuire veşnică pentru toţi cei 
care ascultă de el.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie   In 12,26
„Dacă îmi slujeşte cineva, să mă 
urmeze, spune Domnul, iar acolo 
unde sunt eu va fi şi cel care mă 
slujeşte”.

Evanghelia                                                         
Dacă bobul de grâu care cade în 

pământ moare aduce rod mult.
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan             12,20-33
În acel timp, printre cei care au 

urcat să se prosterneze de sărbători 
erau unii greci. 21 Aceştia s-au 
apropiat de Filip, cel care era din 
Betsaida Galileii, şi l-au rugat: 
„Domnule, vrem să-l vedem pe 
Isus”. 22 Filip s-a dus şi i-a spus lui 
Andrei, iar Andrei şi Filip au venit 
şi i-au spus lui Isus. 23 Isus le-a 
răspuns: „A venit ceasul ca Fiul 
Omului să fie glorificat. 24 Adevăr, 
adevăr vă spun: dacă bobul de grâu 
care cade în pământ nu moare, 
rămâne singur; însă dacă moare, 
aduce rod mult. 25 Cine îşi iubeşte 
viaţa o va pierde; cine îşi urăşte viaţa 
în lumea aceasta o păstrează pentru 
viaţa veşnică. 26 Dacă îmi slujeşte 
cineva, să mă urmeze, iar acolo unde 
sunt eu va fi şi cel care mă slujeşte. 
Dacă îmi slujeşte cineva, Tatăl îl 
va cinsti. 27 Acum sufletul meu 
este tulburat şi ce să spun: «Tată, 
salvează-mă de ceasul acesta!»? 
Însă tocmai pentru aceasta am ajuns 

la ceasul acesta. 28 Tată, glorifică 
numele tău!” Atunci a venit o voce 
din cer: „L-am glorificat şi iarăşi 
îl voi glorifica”. 29 Mulţimea care 
stătea acolo şi care auzise spunea 
că a fost un tunet; alţii ziceau: „Un 
înger i-a vorbit”. 30 Isus a răspuns: 
„Nu pentru mine a răsunat vocea 
aceasta, ci pentru voi. 31 Acum are 
loc judecata acestei lumi; acum 
conducătorul acestei lumi va fi 
aruncat afară, 32 iar eu, când voi fi 
înălţat de pe pământ, îi voi atrage 
pe toţi la mine”. 33 Spunea aceasta 
arătând de ce moarte avea să moară.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Isus, în umanitatea sa, a 

învățat să asculte de voința 
Tatălui său prin suferință. Astăzi, 
ne rugăm pentru harul și puterea 
de a fi capabili să ducem orice 
cruce ne-ar apărea în cale pe 
drumul nostru de credință spre 
Tatăl nostru ceresc. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!
- Ne rugăm ca noi ca membri ai 

Bisericii, sub conducerea papei 
Francisc și a episcopului nostru 
Iosif, să dorim să fim tot mai 
aproape din a fi Biserica pe care 
Isus o dorește. R.

- În prima lectură Isus a spus, Eu 
voi fi Dumnezeul vostru iar voi 
veți fi poporul meu. Ne rugăm 
ca noi să ne încredem mereu 
că Dumnezeu veghează asupra 
noastră, indiferent de încercările 
pe care le avem. R.



- Isus ne spune că dacă cineva 
mă slujește, să mă urmeze. Ne 
rugăm ca noi mereu să reflectăm 
la milostivirea și compasiunea 
lui Isus în viețile noastre mai ales 
cu respect față de sentimentele 
celorlalți. R.

- Ne rugăm ca noi să putem vedea 
mereu că grija și iubirea pe care 
o arătăm, mai ales celor aflați 
în nevoie, este lucrarea Duhului 
Sfânt din noi. R.

- Cu toți știm că suntem copii ai 
lui Dumnezeu și un membru 
al familiei sale. Ne rugăm ca 
comunitatea noastră parohială să 
inspire familiile tinere să urmeze 
calea lui Cristos. R.

- Ne amintim acum și de toți cei 
dragi ai noștri care au plecat 
dintre noi. Ne rugăm ca păcatele 
lor să fie iertate iar faptele lor 
bune răsplătite. R.
Doamne Isuse, noi mereu dorim 

să fim slujitori tăi pentru ca acolo 

unde ești tu, să fim și noi. Ne 
rugăm acum ca aceste rugăciuni 
pe care le-am făcut acum în 
prezența ta să fie mijlocite la 
Tatăl nostru cel ceresc. Amin

Asupra Darurilor
Ascultă-ne, Dumnezeule 

atotputernic, pe noi, slujitorii tăi, 
pe care ne-ai hrănit cu învăţătura 
credinţei creştine, şi purifică-ne, te 
rugăm, prin puterea acestei jertfe. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie     In 12,24-25
Adevăr, adevăr vă spun: „Dacă 

bobul de grâu, care cade în 
pământ, nu moare, rămâne singur; 
însă, dacă moare, aduce rod mult”. 

După Împărtășanie
Te rugăm, Dumnezeule 

atotputernic, să ne dai harul de a 
fi pururi mădulare vii ale Fiului 
tău, cu al cărui trup şi sânge ne 
împărtăşim. El, care vieţuieşte şi 
domneşte în vecii vecilor

RugăciuneRugăciune
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                                                   Doamne, au crezut că 
                              prin moartea ta au eliminat adevărul si 
       forța iubirii tale, însă Tu ai manifestat contrariul: așa 
        cum bobul de grâu trebuie să putrezească pentru a da 
           viață unei noi plante, tot astfel si tu, Isuse, oferind 
            viața ta pe cruce, devii instrument de mântuire pen
            tru toți cei care cred în tine, si învingi pentru totdea-
               una moartea care se considera învingătoare. Isto-
                 ria ta, Doamne, este istoria fiecărui discipol: cine 
                          ține pentru sine propria existență o pierde; 
                        cine o oferă din iubire, o regăsește trans-                 
                     formată de bunătatea ta inepuizabilă. Gloria nu
                   aparține numai celor puternici, dimpotrivă,
                   aparține celor care se dăruiesc până la 
                  capăt, până la vărsarea propriului 
sânge. Gloria nu este rezultatul înțelepciunii 
umane, ci răspunsul pe care Dumnezeu îl 
 asigură celor care se jertfesc 
    cu generozitate.


