
 
 

Sixth Sunday of Easter – May 09, 2021 
 

  

 Love. Songs and books, plays and artistic masterpieces have been created to convey the 

truth that love is real. As Christians, we know that love is of God. In laying down his life, Jesus 

pours out God’s selfless, sacrificial, undying love. Jesus opens the door to a new relationship 

between God and humanity, that of friendship, of intimate closeness. Jesus calls us to show this 

same love for others, knowing that in doing so, we fulfill God’s will. As the account of Peter, 

Cornelius, and all in his household attests, this great love of God cannot be contained by our 

preconceived notions of the way things are in the world. 

 

THE CALL AND CAUSE OF LOVE 

Love calls and causes us to do great things, more than we might believe we are capable of. 

While some are called to give their lives as martyrs, most of us find ourselves called to lay 

down our lives in smaller ways in the midst of everyday life. Parents lose sleep in the early 

moments of their baby’s life, and again as their teens mature and gain independence. Adult 

children change their plans to care for aging parents. We hear the call of love as we become 

attentive and respond to the needs of the poor, lonely, sick, and vulnerable. Love causes us to 

turn our lives around, to strive to become more Christ-like in our words and actions. Peter 

followed this call of love when he entered the house of Cornelius, a Gentile. He was likely as 

astounded at the outpouring of the Holy Spirit as were the believers who accompanied him, yet 

love caused Peter to see beyond the accepted boundaries of religion and race, seeing instead 

evidence of the Lord’s great love at work. 

 

THE JOY-FILLED WAY OF LOVE 

Following the Lord calls us to sacrifice for the sake of others, giving our attention, time, and 

resources in order to share Christ’s care and compassion. Jesus shows us that giving of self, 

pouring ourselves out in love for another, is a joy-filled way of life. Joy is more than a feeling 

and is deeper than happiness. Joy comes with the assurance that Christ is with us when our lives 

mirror the life and way of our Master. Joy is a sense of fulfillment in knowing and sharing 

Christ’s love. When we reach out in love, Christ’s joy fills our hearts. Strengthened by the 

power of the Holy Spirit, we find the grace to follow Jesus’ command to love one another. 
 

Today’s Readings: Acts 10:25–26, 34–35, 44–48; Ps 98:1, 2–3, 3–4; 1 Jn 4:7–10; Jn 15:9–17 
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Sexto Domingo de Pascua - 09 de Mayo de 2021 
  
 

El amor. Se han hecho canciones y libros, obras de teatro y obras maestras de arte para 

transmitir la verdad de que el amor es real. Como cristianos sabemos que el amor es de Dios. Al 

entregar su vida, Jesús derrama el amor desinteresado, sacrificado e imperecedero de Dios. 

Jesús abre la puerta a una nueva relación entre Dios y la humanidad, la de la amistad, la de la 

cercanía íntima. Jesús nos llama a mostrar este mismo amor por los demás, sabiendo que, al 

hacerlo, cumplimos la voluntad de Dios. Como atestigua el relato de Pedro, Cornelio y todos los 

de su casa, este gran amor de Dios no puede ser incluido en nuestras nociones preconcebidas de 

cómo son las cosas en el mundo. 

 

LA LLAMADA Y LA CAUSA DEL AMOR 

El amor nos llama y nos hace hacer cosas grandes, más de las que nos creemos capaces. 

Mientras que algunos están llamados a dar su vida como mártires, la mayoría de nosotros nos 

encontramos llamados a dar nuestra vida en formas pequeñas en medio de la vida cotidiana. Los 

padres de familia pierden el sueño en los primeros momentos de la vida de su bebé, y una vez 

más cuando los adolecentes maduran y adquieren independencia. Los hijos adultos cambian sus 

planes para cuidar de sus padres ancianos. Escuchamos la llamada del amor cuando nos 

volvemos atentos y respondemos a las necesidades de los pobres, personas solas, enfermas y 

vulnerables. El amor nos lleva a dar un giro a nuestras vidas, a esforzarnos por parecernos más 

como Cristo en nuestras palabras y acciones. Pedro siguió esta llamada de amor cuando entró en 

la casa de Cornelio, un hombre que no era judío. Probablemente él y quienes lo acompañaban se 

quedaron tan sorprendido por la efusión del Espíritu Santo, pero el amor hizo que Pedro viera 

más allá de los límites aceptados de la religión y la raza, y en cambio viera la evidencia del gran 

amor del Señor. 

 

EL CAMINO DEL AMOR LLENO DE ALEGRÍA 

Seguir al Señor nos llama a sacrificarnos por el bien de los demás, dando nuestra atención, 

tiempo y recursos para compartir el cuidado y la compasión de Cristo. Jesús nos muestra que, 

darnos a nosotros mismos, derramándonos a nosotros mismos en el amor por los demás, es una 

forma de vida llena de alegría. La alegría es más que un sentimiento y es más profunda que la 

felicidad. La alegría viene con la seguridad de que Cristo está con nosotros cuando nuestras 

vidas reflejan la vida y el camino de nuestro Maestro. La alegría es una sensación de plenitud al 

conocer y compartir el amor de Cristo. Cuando nos acercamos con amor, la alegría de Cristo 

llena nuestros corazones. Fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, encontramos la gracia de 

seguir el mandamiento de Jesús de amarnos unos a otros. 
 

Lecturas de hoy: Hch 10:25–26, 34–35, 44–48; Sal 98 (97): 1, 2–3, 3–4; 1 Jn 4:7–10; Jn 15:9–17 
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Chúa Nhật Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm B – 05/09/2021 
  

BÀI ĐỌC I: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48 

"Ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc". 
Trích sách Tông đồ Công vụ. 
  

Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón ngài, và sấp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô 
liền đỡ ông dậy và nói rằng: "Xin ông chỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là người". 
  

Phêrô lên tiếng nói rằng: "Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở 
bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận!" 
  

Phêrô đang nói các lời đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đã 
chịu cắt bì, những người đã đến cùng Phêrô, đều sửng sốt, khi thấy ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ 
xuống trên các dân tộc; vả lại họ nghe các người ấy nói nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. 
Bấy giờ Phêrô lên tiếng nói rằng: "Ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa cho những kẻ này, khi họ 
đã nhận lãnh Thánh Thần như chúng ta?" Và ngài truyền rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. 
Bấy giờ họ xin ngài ở lại với họ ít ngày. 
Đó là lời Chúa. 
  

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 

Đáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân (x. c. 2b). 
Hoặc đọc: Alleluia. 
  

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu 
Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Đáp. 
2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã 
nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. - Đáp. 
3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy 
reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. - Đáp. 
  

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 4, 7-10 

"Thiên Chúa là Tình Yêu". 
Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 
  

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai 
thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì 
không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với 
chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta 
được sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người 
đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta".     
Đó là lời Chúa. 
 
 
 
  



ALLELUIA: Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ 
yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia. 
  

PHÚC ÂM: Ga 15, 9-17 

"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
  

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến 
các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong 
tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu 
của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các 
con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến 
các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn 
hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì 
tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi 
Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã 
chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để 
những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều 
này là các con hãy yêu mến nhau".     
Đó là lời Chúa. 
  

 


