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Duminica Iubilate 
                              3.05.2020 

 
În numele Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh. Amin. 

Iubiți credincioși, 

Duminca de astazi poarta numele Iubilate. Acest nume vine de la psalmul de introducere, care 

în latina sună astfel:  Jubilate Deo, omnis terra!. (Ps 66,1), care în limba română înseamnă: 

Înaltati lui Dumnezeu strigate de bucurie, toti locuitorii pamantului. 

Astăzi suntem chemați prin cuvintele sfintei scripturi să rămânem in Hristos, precum rămân 

strugurii în ciorchine și in vița de vie, de unde iși primesc hrana si seva dătătoare de viața. 

Numai rămânând în Hristos vom avea puterea să facem față tuturor vremurilor, care le 

intâlnim in viața noastră. Numai în Hristos vom răzbi în fața tuturor provocărilor, chiar și în 

fața morți. Pentru că Hristos este cel care a înfruntat toată suferința și moartea și care ne-a 

făgăduit că vom avea parte la răndul nostru de viață. 

 

Psalm 66,1-9 

 

Ne rugam cu cuvinte din psalmul 66: 

 

1. Inaltati lui Dumnezeu strigate de bucurie, toti locuitorii pamantului. 

2. Cantati slava Numelui Sau, mariti slava Lui prin laudele voastre. 

3. Ziceti lui Dumnezeu: "Cat de infricosate sunt lucrarile Tale! Din pricina marimii puterii 

Tale, vrajmasii Tai Te lingusesc. 

4. Tot pamantul se inchina inaintea Ta si canta in cinstea Ta, canta Numele Tau.  

5. Veniti si priviti lucrarile lui Dumnezeu! Ce infricosat este El cand lucreaza asupra fiilor 

oamenilor! 

6. El a prefacut marea in pamant uscat, si raul a fost trecut cu piciorul: atunci ne-am bucurat 

in El. 

7. El stapaneste pe vecie, prin puterea Lui. Ochii Lui urmaresc pe neamuri, ca cei razvratiti sa 

nu se mai scoale impotriva Lui!  

8. Binecuvantati, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceti sa rasune lauda Lui! 

9. El ne-a pastrat sufletul cu viata si n-a ingaduit sa ni se clatine piciorul. 

 

Marire Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, precum a fost la inceput, acum si pururea si in vecii 

vecilor. Amin 

 

Epistola duminicii Iubilate, Faptele Apostolilor 17,22-34 

 

22. Pavel a stat in picioare in mijlocul Areopagului si a zis: "Barbati atenieni! In toate 

privintele va gasesc foarte religiosi. 23. Caci, pe cand strabateam cetatea voastra si ma uitam 
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de aproape la lucrurile la care va inchinati voi, am descoperit chiar si un altar pe care este 

scris: "Unui Dumnezeu necunoscut!" Ei bine, ceea ce voi cinstiti fara sa cunoasteti, aceea va 

vestesc eu. 24. Dumnezeu, care a facut lumea si tot ce este in ea, este Domnul cerului si al 

pamantului si nu locuieste in temple facute de maini. 25. El nu este slujit de maini omenesti, 

ca si cand ar avea trebuinta de ceva, El, care da tuturor viata, suflarea si toate lucrurile. 26. El 

a facut ca toti oamenii, iesiti dintr-unul singur, sa locuiasca pe toata fata pamantului; le-a 

asezat anumite vremuri si a pus anumite hotare locuintei lor, 27. ca ei sa caute pe Dumnezeu 

si sa se sileasca sa-L gaseasca bajbaind, macar ca nu este departe de fiecare din noi. 28. Caci 

in El avem viata, miscarea si fiinta, dupa cum au zis si unii din poetii vostri: "Suntem din 

neamul Lui…" 29. Astfel, dar, fiindca suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie sa credem 

ca Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu mestesugirea si 

iscusinta omului. 30. Dumnezeu nu tine seama de vremurile de nestiinta si porunceste acum 

tuturor oamenilor de pretutindeni sa se pocaiasca; 31. pentru ca a randuit o zi in care va 

judeca lumea dupa dreptate, prin Omul pe care L-a randuit pentru aceasta si despre care a dat 

tuturor oamenilor o dovada netagaduita, prin faptul ca L-a inviat din morti…" 32. Cand au 

auzit ei de invierea mortilor, unii isi bateau joc, iar altii au zis: "Asupra acestor lucruri te vom 

asculta alta data." 33. Astfel, Pavel a iesit din mijlocul lor. 34. Totusi unii au trecut de partea 

lui si au crezut; intre acestia era Dionisie areopagitul, o femeie numita Damaris si altii 

impreuna cu ei. 

 

Cuvantul lui D-zeu. Aliluia! 

 

Crezul 

 

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului și al pământului. 

 

Și în Iisus Christos, fiul său unic, domnul nostru: 

Care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, 

a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat; a coborât in iad, 

A treia zi a înviat din morți, 

S-a suit la ceruri, 

Șade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, 

De unde are să vie să judece pe vii și pe morți. 

 

Cred în Duhul Sfânt, 

Sfânta sobornicească biserică, împărtășirea sfinților, 

Iertarea păcatelor, 

Învierea morților, și viața veșnică. 

 

Predica dupa Ioan 15,1-8 

 

1 Eu sunt adevărata viţă, iar Tatăl Meu este vierul 2 El taie din Mine orice mlădiţă care nu 

aduce rod şi curăţă orice mlădiţă care aduce rod, ca să aducă şi mai mult rod. 3 Acum, voi 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumnezeu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Isus_din_Nazaret
https://ro.wikipedia.org/wiki/Duhul_Sf%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fecioara_Maria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pon%C8%9Biu_Pilat
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sunteţi curaţi, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. 4 Rămâneţi în Mine şi Eu voi 

rămâne în voi! Aşa cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa 

nici voi nu puteţi, dacă nu rămâneţi în Mine. 5 Eu sunt viţa, iar voi sunteţi mlădiţele. Cel care 

rămâne în Mine şi în care rămân Eu aduce mult rod, pentru că despărţiţi de Mine nu puteţi 

face nimic. 6 Dacă cineva nu rămâne în Mine, este aruncat afară, ca o mlădiţă, şi se usucă; 

acestea sunt adunate, aruncate în foc şi arse. 7 Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi 

cuvintele Mele, atunci cereţi orice doriţi şi vi se va da. 8 Tatăl Meu este proslăvit prin aceasta: 

prin faptul că voi aduceţi mult rod şi deveniţi ucenicii Mei. 

 

Dragi credincioși, 

 

Cuvântul predicii de astăzi este unul dintre cele mai cunoscute cuvinte din Scriptură şi face 

parte din ceea ce numim „discursurile eu-sunt“ din Evanghelia după Ioan. În întreaga 

Evanghelie sunt în total șapte astfel de discursuri.  

Astăzi este pusă în faţa noastră pilda viţei-de-vie. În cuvântarea Lui, Isus folosește multe 

imagini, cu care ascultătorii Lui de acum 2000 de ani erau foarte familiarizaţi. 

Putem observa că în text se repetă foarte mult cuvântul „rămâneţi”. Pentru noi, cei de azi „a 

rămâne” este un cuvânt evitat, fiindcă adesea înseamnă regres. În zilele noastre, pentru a avea 

succes trebuie să fii mai degrabă liber, independent, flexibil, dinamic, progresiv. 

Mai mult ca oricând situaţia actuală ne arată că o astfel de viaţă nu are trăinicie, că peste 

noapte poate fi răsturnată. În zilele acestea trebuie să stăm în casă, să evităm contactul cu 

semenii, să fim atenţi la foarte multe lucruri. Viaţa noastră de zi cu zi s-a schimbat radical de 

câteva săptămâni. Şi începem să simţim altfel viaţa. Lucruri, care până acum nu le luam în 

seamă, au devenit dintr-odată importante: familia, prietenii, vecinii, pâinea de zi cu zi, 

caminul nostru, natura, timpul, viaţa, rugăciunea, credinţa, relaţia cu Dumnezeu. Dar abia 

după ce va trece această încercare vom putea realiza ce ne-a rămas din tot ce am câştigat 

acum. Sper ca măcar câteva lucruri esenţiale să însoţească viaţa noastră de după criză: 

responsabilitatea faţă de Dumnezeu, semenii, lumea creată de Dumnezeu. Fiindcă în calitate 

de creştini, dar chiar şi ca oameni responsabili, trebuie să avem o viaţă roditoare. În textul 

amintit ni se spune: „cine rămâne în mine şi în cine rămân eu aduce mult rod”.    

Discursul acesta despre viţă este o parte din marele discurs de rămas-bun, pe care Isus îl ţine 

în faţa ucenicilor Lui, cu scopul de a-i pregăti pentru plecarea Lui din lume. Ne putem 

imagina cât de trişti erau ucenicii auzind despre despărţire. Timpul petrecut împreună cu 

Învăţătorul se apropia de sfârşit. Ce va fi după aceea? Ce îi va ţine împreună? Isus a însemnat 

aşa de mult pentru ei. O să fie de acum încolo dezbinaţi şi risipiţi?   

Această pildă despre viţă şi mlădiţe avea menirea de a-i ajuta pe ucenici şi pe cei care L-au 

urmat să facă faţă la ceea ce va urma după plecarea Lui. Şi într-adevăr el a plecat, dar 

amintirea a ceea ce a făcut, le-a spus şi le-a dat, a rămas. Şi nu doar pentru ei, ci a străbătut 

veacurile până la noi. În mod special retrăim amintirea lui Isus în slujba pe care o celebrăm, în 

împărtășanie şi comuniunea pe care o avem unii cu alţii.  

De aproape opt săptămâni însă, aceste lucruri au încetat. Să însemne oare acest lucru că nu 

mai suntem în Christos? Că nu mai există comuniunea între noi? Că dacă nu mai putem merge 

la biserică, nu mai celebrăm slujba?  
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Nu e deloc aşa! Fiindcă înţelegerea și concepția noastră evanghelică despre biserică, slujbă şi 

comuniune, ne aminteşte, că şi în această vreme de lipsuri tot îi aparţinem lui Hristos, fiind 

botezaţi în numele Lui. Această legătură a noastră cu El nu poate fi nimicită de virusul-

Corona. Noi, creştinii evanghelici, avem de asemenea libertatea să celebrăm slujba oriunde 

ne-am afla. Fie în sufrageria locuinţei, în grădină, la televizor sau chiar pe un canal youtube. 

Şi putem fi împreună dimineaţa, la amiază sau seara. Slujba nu trebuie să fie ceva foarte 

liturgic. Adesea este de ajuns să rostim o rugăciune, să citim o predică sau să cântăm un 

cântec, dar să le facem din toată inima. 

Martin Luther vorbea despre o biserică vizibilă şi una invizibilă. Şi dacă pe prima o putem 

vedea în forma clădirilor, listelor de membrii, obiceiuri şi tradiţii, cea de-a doua este 

comunitatea spirituală, ascunsă în lume. Din această comunitate invizibilă fac parte toţi cei în 

care lucrează Duhul Sfânt. Şi în lucrarea Lui, Duhul depăşeşte bariere, confesiuni, tradiţii şi 

obiceiuri. Această Biserică ascunsă devine însă vizibilă acolo unde oamenii împlinesc voia lui 

Dumnezeu şi aduc prin aceasta rod. Aşa cum ne spune şi textul: „Cine rămâne în mine şi în 

cine rămân eu aduce mult rod.”      

Dragi credincioşi, chiar dacă în această vreme de criză suntem separaţi de biserica vizibilă, să 

nu uităm că există totuşi o biserică invizibilă din care fac parte toţi cei care îl au pe Christos în 

ei, Îl slujesc, chiar şi în condiţiile actuale. Slujirea lui Dumnezeu se poate exprima în multe 

domenii: în familie, în muncă, în comunitate, într-o conversaţie, chiar dacă e numai ună 

telefonică, în citirea Bibliei, în rugăciune. Cu alte cuvinte credinţa din noi poate deveni 

oricând slujire.  

Şi dacă lăsăm aceste lucruri să devină realitate, putem fi siguri că suntem în Hristos şi El este 

în noi.  

Textul citit ne spune de asemenea că „cine nu rămâne în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa 

şi se usucă.” Sunt cuvinte clare, care scot în evidentă seriozitatea celor spuse. Cine aparţine 

doar de formă comunităţii, fără a fi în Hristos, nu poate aduce rod şi se va usca. Să nu fie aşa! 

Şi cred că niciunul nu doreşte acest lucru pentru viaţa lui sau a celor din jur. De aceea să-L 

rugăm pe Dumnezeu să ne dea puterea în tot ceea ce facem să aducem rod plăcut Lui. Să luăm 

aminte la cuvintele lui Isus: „Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, 

atunci cereţi orice doriţi şi vi se va da.”   

Dragi credincioşi, chiar dacă Isus nu mai este aici pe pământ şi nu-L putem vedea, totuşi ştim 

că este în noi şi noi suntem în EL, dacă ne deschidem inimile şi fiinţele pentru el. Prin acest 

cuvânt despre viţă şi mlădiţe, Isus ne-a dat o promisiune. Unitatea cu El va rămâne şi după 

ridicarea Lui la cer. Cine rămâne în El va fi purtat de El aşa cum şi mlădiţele sunt ţinute de 

viţă. Să aducem deci laudă spre slava lui Dumnezeu în această zi de sărbătoare, care chiar prin 

numele ei ne îndeamnă la laudă: Lăudaţi! „Iubilate!“ Strigaţi de bucurie toate popoarele! 

Cântaţi laude spre slava numelui Lui! Chiar şi în vremea virusului Corona!  

 

Amin. 
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Rugăciune: 

 

Doamne, Isus Hristoase. Vrem să rămânem în Tine. Dă-ne puterea pentru asta. Fi Tu vița 

noastra, care ne hrănește cu seva vieții. Lasă-ne să aducem roade binecuvântate în viața 

noastră, pentru că fără Tine, Doamne nu putem face asta. 

 

Doamne, ne gândim la cei, care nu mai au putere, care au obosit, care sunt abătuți de griji, 

care se jertfesc pentru alții, a căror curaj i-au părăsit, care se tem de ceea ce urmează. Dă-le 

Tu nădejdea, că esti lângă ei și îi ajuți să-și ducă crucea. Fi Tu lumina, speranța și 

binecuvântarea lor. 

 

Isus Hristoase, Tu ești pacea. Tu atingi inimile oamenilor. Schimbă Tu pe cei reci și împietriți, 

pe cei plini de ură, pe cei care varsă sânge, pe cei ce nu iubesc adevărul și dreptatea. Doamne 

miluește. 

 

Tu ești dragostea, Doamne. Tu poți face totul nou. Tu ești cel care rămâne in veci. Fi Tu 

alături de cei supărați, de cei bolnavi, de cei singuri. Ramâi și la noi și la cei pe care îi iubim. 

Fi Tu alături de biserica Ta. Fi alături de oamenii din întreaga lume, pentru că fără Tine nu 

putem face nimica. 

 

Tu ești vița de vie. Miluiește-ne pe noi. Acum și în pururea și în vecii vecilor. 

 

Amin. 

 

Tatăl nostru Care ești în ceruri, 

sfințească-se numele Tău, 

vie împărăția Ta, 

fie voia Ta, precum în cer așa și pe Pământ. 

Pâinea noastră cea de toate zilele, 

dă-ne-o nouă astăzi 

și ne iartă nouă greșalele noastre 

precum și noi iertăm greșiților noștri 

și nu ne duce pe noi în ispită 

ci ne izbăvește de cel rău. 

Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea, 

acum și pururea și în vecii vecilor. 

 

Amin. 

 

Sa ne binecuvanteze si sa ne pazeasca, atotputernicul D-zeu, Tatal, Fiul si Sfantul Duh.  

 

Amin 


