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În textul evangheliei de astăzi, am auzit cum unul dintre cărturari îl întreabă 

pe Isus, Care este prima dintre toate poruncile? Iar Isus îi răspunde, Prima 
este...să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău...iar a doua...să-l iubești pe 
aproapele tău ca pe tine însuți (Mc vv. 28-31).

De ce oare îi pun cărturari lui Isus această întrebare? Iar răspunsul e simplu, 
fiindcă în acel timp, cărturari legii au extins cele zece porunci ale lui Dumnezeu 
în nu mai puțin de 613 porunci. Dintre acestea 365 erau legi care interziceau, 
număr care este echivalentul numărului de zile dintr-un an, iar 248 erau legi 
pozitive, percepte, număr care era echivalentul numărului de oase, după cum 
credeau ei, din corpul uman. Pentru ei, aceste 613 porunci simbolizau structura 
unei persoane, a omului.

Însă Isus reduce aceste 613 porunci în două mari porunci ale iubirii, citând 
din cartea Deuteronomului, în care găsim vestitul shema, care tradus înseamnă 
ascultă, sau fi atent, al iudeilor ce constituia crezul de bază al iudaismului. 
Această scurtă poruncă, rugăciune, era recitată zi de zi de către evrei cei mai 
pioși, de asemenea era și ultimul lucru pe care îl rosteau înainte de a muri, 
iubirea față de Dumnezeu ce invită întregul Israel la unirea plină de bucurie cu 
iubirea perfectă și totală a lui Dumnezeu. Aceasta este dimensiunea verticală a 
poruncii iubirii, a relației noastre cu Dumnezeu. 

Cea de-a doua poruncă a citat-o din cartea Leviticului, 19,18, poruncă 
ce invită o persoană la iubirea față de aproapele la fel de mare ca a propriei 
persoane. Aproapele, după cum ilustrase Isus în parabola bunului samaritean, 
este orice persoană aflată în nevoie, indiferent de apartenența ei. Această 
poruncă secundă este dimensiunea orizontală a poruncii iubirii, relația noastră 
cu ceilalți. Când acestea două sunt combinate, ele formează o cruce care este 
și devine mântuirea noastră și simbolul ființei noastre de creștini. De aceea 
nu e nimic rău sau greșit în a purta crucea fiindcă arată tuturor că Cristos ne-a 
salvat de la păcatele noastre din iubire față de noi. Pentru Isus, aceste două 
dimensiuni, împreună, constituie ceea ce înseamnă să fii un creștin adevărat.

Când cărturari l-au întrebat pe Isus, Care este prima dintre toate poruncile? 
Ei de fapt întrebase și Care este cel mai important lucru în viață?

Răspunsul lui Isus la această întrebare este foarte clar și foarte simplu. 
Cel mai important lucru în viață este iubirea. Dacă nouă ni se pune aceeași 
întrebare, să spunem, de către un reporter în cadrul unui interviu pe stradă care 
va fi răspunsul nostru? Înainte de asta va trebui să răspundem la următoarele 
întrebări, Ce părere am despre mine? Ce mă preocupă și mă ține treaz noaptea? 
Un lucru e clar, că vom fi foarte surprinși de răspunsul pe care îl vom afla. 
Vom putea descoperi că prioritatea noastră principală este cum să câștigăm tot 
mai mulți bani, sau cum să avansăm la locul de muncă, sau cum să dobândim 
aprecierea celorlalți oameni, din jurul nostru, sau cum să luăm note mari la 
examene, sau cum să fim cea mai bine îmbrăcată persoană de la locul de muncă.
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Ant. la intrare       Cf. Ps 37,22-23
Să nu mă părăseşti, Doamne; 

Dumnezeul meu, să nu te îndepăr-
tezi de mine! Grăbeşte-te să mă 
ajuţi, Doamne, puterea mântuirii 
mele! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi mi-

lostiv, numai prin darul tău, cre-
dincioşii te pot sluji cum se cuvi-
ne; înlătură orice piedică din calea 
noastră, ca să alergăm cu bucurie 
în întâmpinarea făgăduinţelor tale. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Ascultă, Israele: să-l iubeşti pe 

Domnul, Dumnezeul tău, din toată 
inima!

Citire din cartea Deuterono-
mului                                      6,2-6

Moise a spus poporului, zicând: 
„Să te temi de Domnul Dumnezeul 
tău, ca să păzeşti toate hotărârile şi 
toate poruncile sale pe care eu ţi le 
dau, tu, fiul tău, fiul fiului tău, în 
toate zilele vieţii tale şi ca să ţi se 
lungească zilele! 3 Ascultă, Israele, 
şi bagă de seamă să împlineşti, 
ca să-ţi fie bine şi să te înmulţeşti 
mult în ţara în care curge lapte 
şi miere, după cum ţi-a spus 
Domnul Dumnezeul părinţilor 
tăi: 4 «Ascultă, Israele! Domnul 
Dumnezeul nostru este singurul 
Domn. 5 Să-l iubeşti pe Domnul 
Dumnezeul tău din toată inima 
ta, din tot sufletul tău şi din toată 
puterea ta! 6 Să fie aceste cuvinte pe 
care ţi le poruncesc astăzi în inima 
ta!»”                     

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 17(18),2b-3a.3bc-4.47 şi 51ab 
(R.: 2) 
R.: Te iubesc, Doamne, 
       tu eşti tăria mea!

2b Te iubesc, Doamne, tăria mea, 
3a Doamne, stânca mea, 
fortăreaţa mea şi eliberatorul   
 meu. R.
3bc Dumnezeul meu, stânca mea 
în care mi-am căutat refugiu, 
scutul meu, cornul mântuirii mele   
 şi scăparea mea. 
4 Îl invoc pe Domnul, cel vrednic   
 de laudă, 
şi sunt eliberat de duşmanii mei. R.
47 Viu este Domnul şi    
 binecuvântată este stânca   
 mea 
şi preaînălţat este Dumnezeul   
 mântuirii mele! 
51ab El dă mari izbânzi regelui său, 
arată milostivire faţă de unsul   
 său. R.

Lectura a II-a
Isus, pentru că rămâne în veci, 

are o preoţie netrecătoare.
Citire din Scrisoarea către 

Evrei                                     7,23-28
Fraţilor, în vechea alianţă, erau 

mai mulţi cei care deveneau preoţi, 
pentru că moartea îi împiedica 
să dureze, 24 dar el, pentru că 
rămâne în veci, are o preoţie 
netrecătoare. 25 De aceea, el poate 
să mântuiască definitiv pe cei care 
se apropie prin el de Dumnezeu, 
căci este totdeauna viu pentru a 
interveni în favoarea lor. 26 Într-



adevăr, de un astfel de mare preot 
avem nevoie: sfânt, nevinovat, 
fără pată, separat de păcătoşi, 
mai presus de ceruri; 27 el nu are 
nevoie, ca marii preoţi, să aducă 
jertfă în fiecare zi, mai întâi pentru 
păcatele proprii şi apoi pentru cele 
ale poporului: aceasta a făcut-o o 
dată pentru totdeauna, jertfindu-
se pe sine însuşi. 28 De fapt, Legea 
stabileşte ca mari preoţi oameni 
care au slăbiciuni, dar cuvântul 
jurământului, venit în urma Legii, 
îl constituie pe Fiul care este 
desăvârşit pentru totdeauna.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
In 14,23bc

(Aleluia) Dacă cineva mă iubeşte, 
va păzi cuvântul meu; Tatăl meu 
îl va iubi şi vom veni la el, spune 
Domnul. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Să-l iubeşti pe Domnul 

Dumnezeul tău! Să-l iubeşti pe 
aproapele tău!

     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu        12,28b-34
În acel timp, unul dintre cărturari 

s-a apropiat de Isus şi l-a întrebat: 
„Care este prima dintre toate 
poruncile?” 29 Isus i-a răspuns: 
„Prima este: «Ascultă, Israele: 
Domnul Dumnezeul nostru este 
singurul Domn. 30 Să-l iubeşti 
pe Domnul Dumnezeul tău din 
toată inima ta, din tot sufletul 
tău, din tot cugetul tău şi din 
toată puterea ta!» 31 A doua este 
aceasta: «Să-l iubeşti pe aproapele 

tău ca pe tine însuţi!» Nu este 
nicio altă poruncă mai mare decât 
acestea”. 32 Cărturarul i-a zis: 
„Bine, învăţătorule, adevărat ai 
spus că el este unul singur şi că 
nu este altul în afară de el 33 şi a-l 
iubi pe el din toată inima, din tot 
cugetul şi din toată puterea şi a-l 
iubi pe aproapele ca pe tine însuţi 
este mai mult decât toate arderile de 
tot şi decât toate jertfele”. 34 Isus, 
văzând că a răspuns inteligent, i-a 
spus: „Nu eşti departe de împărăţia 
lui Dumnezeu”. Şi nimeni nu 
îndrăznea să-l mai întrebe.                                 

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, să îl rugăm 

pe Dumnezeu să ne de-a harul 
de a recunoaște că el este calea, 
adevărul și viața. Știm că El are 
grijă de fiecare dintre noi, de 
aceea să ne întoarcem acum la El 
spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Te rugăm Doamne să reverși 
harul tău asupra sfântului 
nostru părinte papa Francisc, a 
episcopului nostru Iosif, ca ei 
să ne inspire curaj și putere în 
proclamarea evangheliei la toți 
oameni. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care sunt 
conștienți de nevoile celorlalți 
și care caută să îi ajute cu orice 
preț. R.

- Ajută-ne te rugăm Doamne să 
cunoaștem că Tu ești însoțitorul 
nostru pe calea vieții. R.
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

- Ne rugăm ca Dumnezeu să 
ușurez suferințele tuturor celor 
bolnavi și să îi facă să înțeleagă 
că El este mereu alături de ei. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei 
care au fost închiși pe nedrept 
sau înrobiți în orice fel, ca ei 
să cunoască cât mai repede 
libertatea copiilor lui Dumnezeu. 
R.

- Ne rugăm și pentru toți 
credincioși noștri răposați, ca ei 
să fie primiți cât mai repede în 
casa cerească. R.

Dumnezeule atotputernic 
și iubitor, mesajul tău pentru 
noi este mereu o chemare de a 
vedea nevoile celor din jur și de 
a împărtăși bunătatea ta cu ei. 
Ajută-ne te rugăm să fim mereu 

generoși și atenți. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, ca această 

jertfă să fie pentru tine o ofrandă 
curată, iar pentru noi, o revărsare 
sfântă a îndurării tale. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie  Cf. Ps 15,11
Tu îmi vei arăta cărarea vieţii, 

Doamne, mă vei copleşi de bucurie 
când îmi vei arăta faţa ta.

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, sporeşte în 

noi lucrarea mântuirii, pentru ca 
tainele cereşti, care ne hrănesc în 
această viaţă, să ne pregătească să 
primim, prin harul tău, bunurile 
făgăduite. Prin Cristos, Domnul 
nostru.RugăciuneRugăciune

Cuvântul tău, Doamne, a dezorientat mulți oameni, chiar si 
pe discipolii tăi. Tu lași libertatea de a alege, de a pleca, celor 
care nu acceptă propunerea ta. Tu ești dispus să rămâi singur 
pentru că adevărul nu se poate schimba. Această purtare nu este 
obișnuită între noi oamenii unde compromisurile si acomodările 
sunt mereu prezente. Pentru tine, Doamne, adevărul nu poate fi 
refuzat sau schimbat. Tu ești învățătorul trimis de Tatăl care ne 
oferă ceea ce a auzit de la Tatăl. Ajută-ne, Doamne, să credem 
în Cuvântul tău, să aderăm la persoana ta, să cerem mereu harul 
Tatălui pentru a răspunde cu responsabilitate față de adevăr. Amin.


