
Această învățătură a lui Isus de a ne iubi unii pe alți, prinde diferite forme. 
Iar asta fiindcă în textul evangheliei după sfântul Matei, Isus a spus Să-l iubești 
pe aproapele tău ca pe tine însuți!» (22,39). În mod obișnuit sau mai bine 
zis, de obicei, pentru poporul evreu, aproapele reprezenta doar evrei din jurul 
lor. Însă pentru Isus, aproapele reprezintă și include toate persoanele care 
au nevoie de ajutorul nostru. În acest mod trebuie să înțelegem și parabola 
samariteanului milostiv ori bun: că fiecare persoană aflată în nevoie, indiferent 
că aceasta locuiește lângă noi ori în orașul ori satul învecinat, indiferent că este 
frumos ori urât, el este aproapele nostru.

Isus le-a cerut discipolilor săi dar și nouă tuturor să folosim ca instrument 
de măsurare a iubirii pe care o avem față de oameni din jurul nostru, iubirea pe 
care ei, noi, o avem față de noi înșine. Va trebuie să îi tratăm pe cei din jur, pe 
toți ceilalți oameni ca pe propriul nostru trup și sânge. Un lucru e clar, că nu e 
deloc un lucru ușor. De fapt, cu toți avem standarde diferite pentru noi înșine 
și pentru toți ceilalți. Tendința naturală este aceea de a da o prioritate mai mare 
propriei noastre persoane, o grijă și iubire mai mare și de a da tuturor celorlalți 
o atenție mult mai mică și mai infirmă. Prin a ne cere să ne iubim aproapele 
ca pe noi înșine, Domnul nu face nimic altceva decât să ne ajute să depășim, 
să învingem această tendință narcisistă din noi. Cu toți aparținem trupului 
lui Cristos motiv pentru care trebuie să ne comportăm ca și cum suntem cu 
adevărat, cu toți, părtași la același trup.

Însă, în textul evangheliei de astăzi, Isus ne prezintă o versiune mult mai 
strictă și mai nouă a acestei porunci a iubirii. El ne spune că Vă dau o poruncă 
nouă: să vă iubiţi unii pe alţii! Aşa cum eu v-am iubit pe voi, (In 13, 34-
35). Domnul își învață discipoli să folosească, ca și standard, nivel de iubire, 
nu doar propria lor iubire față de ei înșiși ci iubirea pe care el o are față de ei și 
față de noi toți. Cu toți știm că modul nostru de a iubi poate fi cu ușurință pătat 
de propriile noastre motivații egoiste. De aceea, Cristos ne provoacă astăzi, pe 
toți să ne iubim unii pe alți în același mod în care el ne-a iubit și ne iubește pe 
toți.

Însă cum e această iubire asemenea celei lui Cristos? Este o iubire agapică, 
a iubire, în ciuda a toate, și nu o iubire cu dacă, sau fiindcă. Agape, după cum 
am zis și cu altă ocazie, este o iubire necondiționată, o iubire ce nu e motivată 
de capacitatea noastră de a iubi pe cei din jur. Nu e o iubire care spune că Te 
voi iubi doar dacă vei deveni cel mai bun din clasă sau te voi iubi doar dacă 
îți permiți să îmi cumperi o mașină superbă. Este o iubire ce îi include și pe 
cei ce nu pot fi iubiți, inclusiv pe cei mai săraci dar mai ales pe proprii noștri 
dușmani. Iubirea sa este una lipsită de egoism, ne-selectivă dar mai ales care se 
jertfește pe sine. Iubirea lui Isus nu este o iubire meritată, care este dobândită 
doar de cei care dețin calitățile necesare, dobândite. Este o iubire care nu va 
spune niciodată că Te iubesc fiindcă ești o persoană considerabilă sau Te 
iubesc fiindcă ești credincios.                                      Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare               Cf. Ps 97,1-2
Cantaţi-i Domnului un cantec 

nou, pentru că a făcut lucruri minu-
nate; Domnul şi-a descoperit drept-
atea inaintea neamurilor, aleluia! 

Rugăciunea zilei
Atotputernice, veșnice Dumnezeule, 

actualizează necontenit în noi 
sacramentul pascal, pentru ca cei pe 
care ai binevoit să-i reînnoiești prin 
sfântul Botez, întăriți de ajutorul 
tău, să aducă multe roade, şi să 
ajungă la bucuriile vieții veșnice. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Au adunat comunitatea şi 

au relatat tot ceea ce făcuse 
Dumnezeu cu ei.

Citire din Faptele Apostolilor                                                            
14,21b-27

În acel timp, Paul şi Barnaba 
s-au întors la Listra, la Iconiu şi 
la Antiohia. 22 Ei au întărit inimile 
discipolilor şi i-au încurajat să 
rămână statornici în credinţă, 
spunând: „Trebuie să trecem prin 
multe necazuri, ca să intrăm în 
împărăţia lui Dumnezeu”. 23 Ei le-
au hirotonit prezbiteri în fiecare 
comunitate şi, după ce s-au rugat şi 
au postit, i-au încredinţat Domnului 
în care crezuseră. 24 Trecând prin 
Pisidia, au ajuns în Pamfilia. 25 După 
ce au vestit cuvântul în Perga, au 
coborât la Atalia; 26 de acolo s-au 
îmbarcat pentru Antiohia, de unde 
fuseseră încredinţaţi harului lui 
Dumnezeu pentru lucrarea pe care o 
împliniseră. 27 Când au ajuns acolo, 
au adunat comunitatea şi au relatat 
tot ceea ce făcuse Dumnezeu cu 

ei şi cum le-a deschis şi păgânilor 
poarta credinţei.  

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 144(145),8-9.10-11.12-13ab 
(R.: cf. 1) 
R.: Voi binecuvânta în veci 
numele tău, 
      Doamne, Dumnezeul meu! 
      sau: 
     Aleluia.

8 Domnul este îndurător şi plin de   
 dragoste, 
el este îndelung răbdător şi plin de  
 îndurare; 
9 Domnul este bun faţă de toţi, 
el îşi arată dragostea faţă de orice   
 făptură. R.

10 Să te laude pe tine, Doamne,   
 toate lucrările tale 
şi credincioşii tăi să te    
 binecuvânteze; 
11 să facă cunoscută gloria domniei  
 tale 
şi să vorbească despre puterea   
 ta! R.

12 Credincioşii tăi să facă 
 cunoscute tuturor oamenilor  
 faptele puterii tale 
şi gloria plină de strălucire a   
 domniei tale. 
13ab Împărăţia ta este împărăţia   
 tuturor veacurilor 
şi stăpânirea ta va dăinui din   
 generaţie în generaţie. R.

Lectura a II-a
El va şterge orice lacrimă din 

ochii lor.



Citire din Apocalipsul sfântului 
apostol Ioan                       21,1-5a

Eu, Ioan, am văzut un cer nou şi 
un pământ nou, căci cerul dintâi şi 
pământul dintâi au trecut, iar marea 
nu mai este. 2 Şi am mai văzut cetatea 
cea sfântă, Ierusalimul cel nou, 
coborând din cer de la Dumnezeu, 
pregătită ca o mireasă împodobită 
pentru mirele ei. 3 Atunci am auzit 
un glas puternic de la tron, spunând: 
„Iată cortul lui Dumnezeu împreună 
cu oamenii! El va locui împreună 
cu ei, iar ei vor fi poporul lui şi el, 
Dumnezeu cu ei, va fi Dumnezeul 
lor. 4 El va şterge orice lacrimă din 
ochii lor, iar moarte nu va mai fi. Nu 
va mai fi nici plâns, nici ţipăt, nici 
durere, pentru că lucrurile dintâi au 
trecut”. 5a Cel care şade pe tron a 
zis: „Iată, le fac pe toate noi!”

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie  In 13,34
(Aleluia) “Vă dau o poruncă nouă, 
spune Domnul: să vă iubiţi unii pe 
alţii, aşa cum eu v-am iubit pe voi”. 
(Aleluia)

Evanghelia                                                         
Vă dau o poruncă nouă: să vă 

iubiţi unii pe alţii.
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan 
13,31-33a.34-35

În acel timp, după ce a ieşit Iuda, 
Isus a spus: „Acum a fost glorificat 
Fiul Omului şi Dumnezeu a fost 
glorificat în el, 32 iar dacă Dumnezeu 
a fost glorificat în el, şi Dumnezeu 
îl va glorifica în el însuşi şi-l va 
glorifica îndată. 33a Copilaşi, încă 
puţin mai sunt cu voi. 34 Vă dau o 

poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe 
alţii! Aşa cum eu v-am iubit pe voi, 
aşa să vă iubiţi unii pe alţii! 35 Prin 
aceasta vor recunoaşte toţi că sunteţi 
discipolii mei: dacă aveţi dragoste 
unii faţă de alţii”.                   

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
În aceste zile pascale să aducem 

mulțumire pentru prezența 
Domnului înviat în mijlocul 
nostru, și să îl invităm să vină în 
viețile noastre pentru ca voința 
Tatălui să fie făcută și prin noi. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să fim 
reîmprospătați în credința și 
curajul de a persevera în toate 
încercările și dificultățile vieții 
noastre. R.

- Ne rugăm și pentru cei care 
ne conduc ca ei să descopere 
voința lui Dumnezeu, iar prin 
rugăciunile noastre să putem 
forma o comunitate de iubire. R. 

- Ne rugăm ca noi să trăim 
chemarea noastră creștină într-
un asemenea mod în care cei 
înfometați să fie hrăniți, cei fără 
casă să aibă parte de adăpost și 
ca toți să simtă că sunt acceptați. 
R.

- Ne rugăm ca porunca iubirii să 
ne inspire să trăim viața creștină 
fără frică și cu inimi deschise 
tuturor îndrumărilor Duhului 



Sfânt. R.

- Ne rugăm și pentru toți 
credincioși noștri răposați, ca 
prin puterea celui înviat să fie 
primiți în casa Regelui Veșnic. 
R.

Doamne Isuse, plini de 
admirație privim la misterul 
morții și învierii tale și ne minunăm 
de profunzimea iubirii tale față 
de noi. Te rugăm ca toți oameni 
de pe pământ să primească vestea 
cea bună a evangheliei tale. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Dumnezeule, care, prin schimbul 

minunat înfăptuit la această 

jertfă, ne faci părtași de firea ta 
dumnezeiască, dă-ne, te rugăm, 
harul să fim credincioși, prin 
trăirea noastră, adevărului tău, pe 
care ni l-ai făcut cunoscut. Prin 
Cristos, Domnul nostru.
Ant. la Împărtăşanie         In 15,1.5

Eu sunt viţa cea adevărată, 
iar voi sunteţi mlădiţele; cel care 
rămane in mine şi eu in el, spune 
Domnul, acela aduce rod mult, 
aleluia. 
După Împărtășanie

Te rugăm, Doamne, indură-te și 
fii alături de poporul tău, pe care 
l-ai îndestulat cu tainele cerești, și 
dă-i harul, ca, lepădând omul cel 
vechi, să ajungă la înnoirea vieții. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

       Intenție specială de rugăciune

Pentru încetarea războiului din 
Ucraina

RugaciuneRugaciune

    Tu, o Isuse, în drum spre moarte ne încredințezi 
 testamentul tău. Momentul este solemn si, în același timp dramatic, 

fiecare cuvânt primește o semnificație profundă. Tu ne ceri să iubim 
si să ne iubim, după măsura pe care ne-o vei arată prin suferințele 
si moartea ta: fără limite, fără bariere, până la capăt. Iată semnul 
adevărat si semnificativ prin care si noi devenim discipolii tăi.

Pentru tine, nu sunt celebrările triumfale, nici adunările numeroase 
care valorează, dimpotrivă, este iubirea pe care noi știm să ne-o 
oferim reciproc, în viața zilnică, cu simplitate si smerenie, cu bucurie 
si angajare, cu libertate si curaj, cu tandrețe si milostivire.

Această iubire constituie elementul cel mai important al identității 
noastre. Nu înseamnă a cunoaște adevărurile pe de rost, nu este 
conformitatea si aderarea exterioară morală; dar este acea iubire pe 
care tu ai manifestat-o, acea iubire prin care trăiesc discipolii lui Isus!
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