
                                          
Cu câțiva ani în urmă o revistă a publicat într-un număr de-al ei, câteva 

moduri concrete prin care poți spune unei persoane Te iubesc. Articolul se 
numea 101 moduri de a spune Te iubesc. În continuare aș dori să menționez 
unele dintre ele, privirea apusului împreună, gătirea unuia pentru altul, a 
cumpăra cadouri unul pentru celălalt, a spune cu adevărat Te iubesc, a dărui 
flori, bomboane sau trandafiri la întâmplare și multe altele. Apoi, prin a-i spune 
că ea este singura femeie pe care o dorești dar fără a minți, de a lăsa declarații 
de iubire scrise pe foițe în buzunarele de la hainele ei, când ea nu este atentă, 
prin a-i cumpăra un inel, prin a cânta unul altuia, prin a citi unul altuia, prin a-i 
arăta public iubirea ta, prin a o scoate la o cină în doi, prin a dansa împreună, 
prin a învăța unul de la altul și de a nu face aceleași greșeli de două ori, cu toți 
merită o a doua șansă, descrie bucuria pe care o simți doar pentru a fi cu ea, 
prin a face sacrificii unul pentru celălalt, prin dedicarea melodiilor, unul altuia, 
la radio, prin a-ți aminti mereu să îi spui seara la culcare, vise plăcute.

Acestea sunt unele dintre sugestiile asupra modului în care ne putem 
exprima în mod concret, iubirea față de persoana pe care o iubim. Cu toate că 
aceste moduri sunt și un pic imperfecte ceea ce contează este să le exprimăm. 
Aceste sugestii în special sunt cele mai potrivite pentru noi astăzi. Isus ne-a 
spus, în textul evangheliei de astăzi, că, aceasta este porunca mea, să vă iubiți 
unii pe alții așa cum v-am iubit eu! Iubirea este cea care face ca lumea să se 
învârte. Cuvântul iubire este unul extrem de folosit. Îl auzim până și pe buzele 
copiilor, al celor fără de minte, a persoanelor bătrâne și a multor altora. Există 
numeroase cărți, reviste, poeme, povești, filme, și piese de teatru, jocuri care 
vorbesc și au ca temă principală acest cuvânt, iubire. Cu siguranță cu toți am 
văzut, sau auzit de persoane înalte, demnitari, care s-au căsătorit cu persoane 
simple de la țară, sau de moravuri ușoare datorită iubirii. Foarte multe femeii 
au rămas însărcinate datorită iubirii. Foarte mulți eroii și martiri au murit din 
datorită iubirii. Acest cuvânt iubire devine atât de familiar nouă încât cel mai 
adesea devine unul extrem de nefolositor, lipsit de înțeles și semnificație și 
obișnuit.

Însă dacă studiem pasajul evangheliei de astăzi mai departe, vom observa 
că Isus folosește cuvântul iubire nu mai puțin de nouă ori în 25 de rânduri din 
discursul său. Nicăieri în evanghelii această temă a iubirii nu predomină atât 
de tare. Cuvântul său de iubire, devine moștenire sa pentru noi. El dorește să 
facă din iubire una dintre valorile noastre supreme, principale. Ba chiar a și 
adăugat că va aduce vigoare, intensitate asupra iubirii prin faptul că Nimeni nu 
are o iubire mai mare decât aceasta, ca cineva să-și dea viața pentru prieteni 
săi. 

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 6-a a Paştelui

    9 mai 2021
     

__________________________________________________
__________________________________________________________________________Ss. Isaia, profet; Pahomie, pustnic     



Ant. la intrare                 Cf. Is 48,20
Vestiţi cu glas de bucurie, ca să 

se audă; vestiţi până la marginile 
pământului: Domnul a eliberat po-
porul său, aleluia! 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic, dă-ne 

harul de a celebra cu însuflețire 
aceste zile de bucurie în care 
cinstim învierea Domnului, pentru 
ca misterul pascal pe care-l 
contemplăm să se manifeste 
necontenit în faptele noastre.Prin 
Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Darul Duhului Sfânt s-a revărsat şi 

asupra păgânilor.
Citire din  Faptele Apostolilor 
                  10,25-26.34-35.44-48
În timp ce Petru intra, Corneliu 

i-a ieşit în întâmpinare, a căzut la 
picioarele lui prosternându-se. 26Dar 
Petru l-a ridicat şi i-a zis: "Scoală-
te! Sunt şi eu doar un om". 34Atunci 
Petru, deschizându-şi gura, a spus: 
"Într-adevăr, acum înţeleg că 
Dumnezeu nu este părtinitor, 35ci în 
orice neam, cel care se teme de el 
şi face dreptatea îi este plăcut". 44În 
timp ce Petru mai rostea încă aceste 
cuvinte, Duhul Sfânt a coborât 
asupra tuturor celor care ascultau 
cuvântul. 45Credincioşii circumcişi 
care veniseră cu Petru erau uimiţi că 
darul Duhului Sfânt se revărsase şi 
asupra păgânilor. 46Căci îi auzeau pe 
ei vorbind în limbi şi preamărindu-l 
pe Dumnezeu. Atunci, Petru a 
spus: 47"Poate oare cineva să le 
refuze apa, pentru ca aceştia, care 
l-au primit pe Duhul Sfânt ca şi noi, 

să fie botezaţi?" 48Şi a poruncit ca 
ei să fie botezaţi în numele lui Isus 
Cristos. Atunci ei i-au cerut să mai 
rămână câteva zile.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 97(98),1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2b) 
R.: Domnul şi-a descoperit   
 dreptatea 
înaintea popoarelor. 
sau: 
Aleluia.
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
pentru că a făcut lucruri minunate; 
dreapta şi braţul lui cel sfânt i-au 
venit în ajutor! R.
2 Domnul şi-a făcut cunoscută   
 mântuirea 
şi-a descoperit dreptatea înaintea   
 neamurilor, 
3ab şi-a adus aminte de îndurarea şi  
 de fidelitatea lui 
faţă de casa lui Israel. R.
3cd Toate marginile pământului 
au văzut mântuirea Dumnezeului   
 nostru! 
4 Strigaţi de bucurie către Domnul, 
toţi locuitorii pământului! 
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi    
 tresăltaţi de bucurie! R.

Lectura a II-a
Dumnezeu este iubire.

Citire din Scrisoarea întâi a 
sfântului apostol Ioan         4,7-10

Iubiţilor, să ne iubim unii pe 
alţii, pentru că iubirea este de la 
Dumnezeu şi oricine iubeşte este 
născut din Dumnezeu şi-l cunoaşte 
pe Dumnezeu! 8Cine nu iubeşte nu 



l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că 
Dumnezeu este iubire. 9Prin aceasta 
s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în 
noi: Dumnezeu l-a trimis în lume 
pe Fiul său, unul născut, ca să trăim 
prin el. 10În aceasta constă iubirea: 
nu noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci 
el ne-a iubit şi l-a trimis pe Fiul său 
ca jertfă de ispăşire pentru păcatele 
noastre.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie   In 14,23ab
(Aleluia) "Dacă cineva mă iubeşte, 
va păzi cuvântul meu, spune Dom-
nul; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni 
la el". (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Nimeni nu are o iubire mai mare 

decât aceasta: ca cineva să-şi dea 
viaţa pentru prietenii săi.

     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan                15,9-17
În acel timp, Isus le-a spus 

discipolilor săi: "Aşa cum Tatăl 
m-a iubit pe mine, aşa v-am iubit 
şi eu pe voi. Rămâneţi în iubirea 
mea! 10Dacă păziţi poruncile mele, 
rămâneţi în iubirea mea aşa cum 
eu am păzit poruncile Tatălui meu 
şi rămân în iubirea lui. 11V-am spus 
acestea pentru ca bucuria mea să 
fie în voi şi bucuria voastră să fie 
deplină. 12Aceasta este porunca 
mea: să vă iubiţi unii pe alţii aşa 
cum v-am iubit eu! 13Nimeni 
nu are o iubire mai mare decât 
aceasta: ca cineva să-şi dea viaţa 
pentru prietenii săi. 14Voi sunteţi 
prietenii mei dacă faceţi ceea ce 
vă poruncesc. 15Nu vă mai numesc 
servitori, pentru că servitorul nu 

ştie ce face stăpânul lui. Însă v-am 
numit pe voi prieteni, pentru că 
toate câte le-am auzit de la Tatăl 
vi le-am făcut cunoscute. 16Nu voi 
m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales 
pe voi şi v-am pus ca să mergeţi 
şi să aduceţi rod, iar rodul vostru 
să rămână, pentru ca orice îl veţi 
ruga pe Tatăl în numele meu să vă 
dea. 17Aceasta vă poruncesc: să vă 
iubiţi unul pe altul!"

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Rămâneți în iubirea mea 

și iubiți-vă unul pe altul sunt 
poruncile pe care Isus le pune 
astăzi înaintea noastră. Venim 
acum la această masă Euharistică 
pentru a ne aprofunda relația 
noastră cu el dar și unul cu altul. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!
- Sfântul Petru ne-a învățat calea 

umilă a uceniciei. În acest timp 
pascal, să ne îndreptăm spre Tatăl 
care ne iubește și ne cheamă 
să dăm mărturie ca popor de 
credință și să fim adevărate 
instrumentele ale iubirii sale. R.

- Mândria și negativismul nostru 
ne orbesc față de posibilitățile 
pe care ni le oferă Duhul. 
Cerem acum ca noi să avem 
parte de experiența minunăției 
lui Dumnezeu pe care a avut-o 
și Petru, pentru ca astfel să fim 
mai deschiși oportunităților pe 
care ni le aduce fiecare zi față de 
voința lui Dumnezeu. R.

- Psalmul de astăzi ne-a 



spus,  Toate marginile 
pământului au văzut mântuirea 
Dumnezeului nostru! Ne rugăm 
ca membri bisericii lui Cristos 
să poată demonstra iubirea lui 
Cristos înviat în modul în care 
au grijă de cei nevoiași. R.

- Ori de câte ori eșuăm în a iubi 
așa cum iubește Dumnezeu ne 
descurajăm, însă astăzi ni s-a 
reamintit prin cuvintele lui Ioan 
că iubirea lui Dumnezeu e cea 
care ne dă viață. De aceea îi 
mulțumim acum lui Dumnezeu 
pentru aceste zile pascale, în care 
am simțit cât de aproape este el 
de noi și cum viața lui curge prin 
noi ca o binecuvântare pentru 
toți. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu să ne 
ajute cu singurătatea și pierderile 
noastre acum când ne rugăm 
pentru dragi ai noștri care deja 
au plecat dintre noi. Ca bunul 
Dumnezeu să îi ducă la plinătatea 
bucuriei pascale prin puterea 
învierii sale. R.
Doamne Isuse Cristoase care 

ai înviat din morți pentru noi 
primește rugăciunile comunității 

noastre de credință și unește-ne 
în iubirea și pacea ta. Te rugăm 
să primești toate aceste cereri ale 
noastre prin Isus Cristos, Fiul 
tău, care viețuiește și domnește 
în toți veci vecilor. Amin

Asupra Darurilor
Să se înalțe la tine, Doamne, 

rugăciunile noastre, împreună cu 
darurile pe care ţi le oferim; in 
bunătatea ta, curăță-ne de păcate, 
pentru ca, astfel, să ne facem tot 
mai vrednici de tainele iubirii tale 
părintești. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
Ant. la Împărtăşanie    In 14,15-16

Dacă mă iubiţi, păziţi poruncile 
mele. Şi eu îl voi ruga pe Tatăl, 
iar el vă va da un alt Mângâietor, 
ca să fie cu voi pentru totdeauna, 
aleluia. 
După Împărtășanie

Dumnezeule atotputernic și 
veșnic, care, prin învierea lui 
Cristos, ne reînnoiești pentru viața 
veșnică, te rugăm, înmulțește 
in noi roadele tainei pascale și 
revarsă in inimile noastre puterea 
hranei aducătoare de mântuire. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

RugăciuneRugăciune

@www.paxvobis.ro

        Doamne, numai iubirea ta poate vindeca bolile inimii mele: orgoliul, 
        invidia, gelozia. Numai iubirea ta mă poate vindeca de egoism si de 
       superficialitate, care cu ușurință împiedică iubirea fraternă.
Doamne, numai iubirea ta mă poate elibera de multele mele frici care împiedică 

o adevărată împărtășire si o sinceră fraternitate. Darul tău mă conduce să iubesc așa 
cum ne-ai iubit tu; fără limite si granițe, cu gratuitate totală. Prin harul tău pot să 
devin o creatură nouă, eliberată, cu inima limpede si deschisă la iubire, cu mâinile 
neobosite pentru a ajuta si a-l vindeca pe cel care are nevoie. Doamne, luminează-
mi mintea, înflăcărează-mi voința, umple-mi inima pentru ca să fiu capabil de a iubi 
cum vrei tu, căci numai astfel voi fi martor al prezenței tale în lume, o mică flacără 
a mântuirii tale. Amin.


