
                          
                                             Un alt Mângâietor

Primul Mângâietor în scrierile Ioaniene este Isus însuși, care reprezintă 
interesele discipolilor săi înaintea Tatălui. Duhul este al doilea Mângâietor, 
trimis după plecarea lui Isus. Mângâietorul slujește ca avocat al apărării însă 
și ca procuror sau acuzator în cazul împotriva lumii și un martor al adevărului 
lui Isus. Este același Duh, care în lectura de astăzi din Faptele Apostolilor, 
conduce biserica primară de la Iudeea la Samaria cu predica lui Filip. În prima 
scrisoare a sfântului apostol Petru, creștini sunt sfătuiți să acorde atenție 
Duhului adevărului, prin a vorbi clar și cu onestitate, când vor fi persecutați 
astfel încât dușmani lor să nu găsească în ei nici o sămânță a înșelăciunii ci 
doar lucrarea lui Dumnezeu.

E uimitor să ne gândim la tot ceea ce este implicat în tradiționala expresie 
„starea de har”. Viața în Duhul are o dimensiune dinamică, care e destul de 
evidentă în încrederea misionară a bisericii, care poate fi văzută mai ales în 
lecturile noastre din timpul Pascal, luate din Faptele Apostolilor. Însă Ioan e 
cel care reușește să descrie cel mai bine lucrările interioare ale apărătorului. 
Textul evangheliei de astăzi este sursa unei meditații continue. Tatăl, Fiul 
și Duhul Sfânt își fac locuință în creștinul credincios. Această credință este 
totalul vieții noastre și a destinului nostru. Începe de la botez până la vederea 
finală a lui Dumnezeu. Suntem însoțiți în această călătorie a vieții de familia 
lui Dumnezeu; de fapt și noi, suntem admiși ca membri. În adevăr, dacă nu în 
sentiment, atunci suntem mai aproape de acea familie, la fel cum suntem și de 
oricare alta. Asta e ceea ce face din păcat o tragedie atât de mare. Fiindcă rupe 
o legătură atât de strânsă. Înseamnă a ne întoarce spatele la familie pentru ca 
noi să mergem pe cont propriu.

Al numi pe Duhul sfânt Apărătorul sau Mângâietorul ne spune mult mai 
multe majorității dintre noi decât termenul de Paraclet. Un apărător este unul 
care reprezintă interesele noastre, apărarea noastră, care merge la luptă pentru 
noi. Scripturile spun atât de multe despre grija lui Dumnezeu față de noi. Este 
exprimată în atât de multe moduri. Iubit de Dumnezeu, răscumpărat de Fiul 
său, făcut sfânt de Duhul său sfânt. Iar apoi, ca apărători, Fiul și Duhul trag 
pentru noi la fiecare întoarcere. Speranța stă între prezumpție și disperare. Nu 
putem presupune pur și simplu că vom ajunge acolo unde ne îndreptăm. Însă cu 
siguranță avem balanța cântărind mai greu în favoarea noastră. Parafrazându-l 
pe sfântul apostol Paul: Dacă Dumnezeu a mers atât de departe pentru noi, ne 
va abandona el acum?

Când judecata e  portretizată asemenea unei curți de judecată, poate deveni 
un pic înspăimântătoare, până ne vom aminti cine e cel care ne apără.

† Duminica a 6-a a Paştelui

17 mai 2020 - Sf. Pascal Baylon, călug.; 
Fer. Ioan Scheffler, ep. m.

              _  __________________
                                  ___________________



LECTURA I
Şi-au pus mâinile peste ei şi l-au primit pe Duhul Sfânt.

Citire din Faptele Apostolilor                                                   8,5-8.14-17
În zilele acelea, Filip, coborând în cetatea Samariei, a început să li-l predice 

pe Cristos. 6 Mulţimile ascultau cu atenţie într-un cuget cele spuse de Filip, 
auzind şi văzând semnele pe care le făcea, 7 căci din mulţi care erau posedaţi 
ieşeau duhurile necurate strigând cu glas puternic, iar mulţi paralizaţi şi şchiopi 
erau vindecaţi, 8 astfel încât o mare bucurie a cuprins cetatea aceea. 14 Apostolii 
care erau în Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, i-au 
trimis la ei pe Petru şi pe Ioan, 15 care au coborât acolo şi s-au rugat pentru ei 
ca să-l primească pe Duhul Sfânt. 16 Căci nu se coborâse încă peste niciunul 
dintre ei, ci au fost botezaţi numai în numele Domnului Isus. 17 Atunci şi-au 
pus mâinile peste ei şi l-au primit pe Duhul Sfânt.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 65(66),1-3a.4-5.6-7a.16 şi 20 (R.: 1) 
R.: Strigaţi-i de bucurie lui Dumnezeu, voi, toţi locuitorii pământului! 
sau: 
Aleluia.

1 Strigaţi-i de bucurie lui Dumnezeu, 
voi, toţi locuitorii pământului! 
2 Cântaţi gloria numelui său, 
daţi-i glorie prin laudele voastre! 
3a Spuneţi-i lui Dumnezeu: 
„Cât de minunate sunt lucrările tale!” R.

4 Tot pământul să te adore 
şi să-ţi cânte ţie, să cânte al tău nume! 
5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu! 
Minunate sunt lucrările sale 
înaintea fiilor oamenilor. R.

6 El a prefăcut marea în pământ uscat; 
şi râul a fost trecut cu piciorul: 
de aceea, acolo ne-am bucurat în el. 
7a El stăpâneşte pe veci cu puterea sa. R.

16 Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, veniţi şi ascultaţi 
şi vă voi spune tot ce a făcut Domnul pentru sufletul meu! 
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu 
care nu respinge rugăciunea mea 
şi nu îndepărtează de la mine îndurarea lui! R.



LECTURA A II-A
Dat la moarte în ceea ce priveşte trupul, dar înviat cu duhul.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru                    3,15-18
Preaiubiţilor, sfinţiţi-l pe Domnul Cristos în inimile voastre, gata oricând 

să daţi răspuns oricui vă cere cont de speranţa voastră, 16 dar cu blândeţe şi 
bună cuviinţă, având o conştiinţă curată, ca tocmai în ceea ce sunteţi calomniaţi 
să fie ruşinaţi cei care bârfesc purtarea voastră bună în Cristos! 17 Căci este 
mai bine să suferiţi făcând binele - dacă aşa vrea Dumnezeu -, decât făcând 
răul. 18 Căci şi Cristos a suferit o dată pentru păcate, el, cel drept, pentru cei 
nedrepţi, ca să vă ducă la Dumnezeu, dat la moarte în ceea ce priveşte trupul, 
dar înviat cu duhul.                               

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                           In 14,23ab
(Aleluia)  „Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu, spune Domnul; 
                 Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el”. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Ioan                                             14,15-21
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Dacă mă iubiţi, veţi păzi 

poruncile mele 16 şi eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca 
să fie cu voi pentru totdeauna, 17 Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate 
primi pentru că nu-l vede şi nici nu-l cunoaşte. Dar voi îl cunoaşteţi pentru că 
rămâne la voi şi va fi în voi. 18 Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi. 19 Încă 
puţin şi lumea nu mă va mai vedea. Voi însă mă veţi vedea; pentru că eu trăiesc, 
veţi trăi şi voi. 20 În ziua aceea, veţi cunoaşte că eu sunt în Tatăl meu, iar voi în 
mine şi eu în voi. 21 Cine are poruncile mele şi le păzeşte, acela mă iubeşte, iar 
cine mă iubeşte va fi iubit de Tatăl meu şi eu îl voi iubi şi mă voi revela lui”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Cu încredere și credință, să ne întoarcem acum spre Dumnezeu, Tatăl 

nostru și să îi cerem ajutorul în a fi deschiși îndrumării Duhului Sfânt, 
acum când ne aducem cererile lui. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru sfântul nostru părinte papa Francisc, episcopul nostru Iosif 
și pentru toți cei care au un rol în credința noastră, mai ales părinți și 
profesori, ca ei să încurajeze și să inspire poporul lui Dumnezeu spre 
prețuirea și ascultarea poruncii iubirii lui Cristos, nu din frică ci din 
generozitate și cu o inimă plină de respect față de el. R.

- Ca noi să îl adorăm mereu pe Domnul Isus în inimile noastre și să avem 
un răspuns curajos, dat în curtoazie și respect pentru toți cei care ne pun 
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la încercare credința. R.

- Ne rugăm pentru noi înșine, ca în casele noastre, locul de muncă și 
zonele de recreație, să ne putem trăi viețile cu intenția de a-l cunoaște, 
iubi și sluji pe Dumnezeu cu credință. R.

- Pentru persoanele vârstnice, bolnave, singure, săraci în trup și suflet, 
ca mesajul lui Cristos să îi ducă la libertate, vindecare și unire cu 
Dumnezeu prin grija noastră constantă față de ei. R.

- Ne rugăm pentru toți studenți care se pregătesc de examene în acest 
timp al anului. Ca ei să se întoarcă la Dumnezeu pentru îndrumare în 
munca lor și în alegerea viitoarei lor cariere. R.

- Pentru toți răposați noștri dragi, mai ales pentru cei care au murit din 
cauza acestui virus, ca încheind munca lor în această lume, să poată 
primi cât mai curând răsplata pentru fidelitatea lor față de Cristos în 
casa pe care el a pregătit-o pentru noi în ceruri. R.

Dumnezeule preabun și iubitor, îți cerem să ne acorzi toate aceste 
rugăciuni, prin același Cristos, Domnul nostru, care ne conduce din 
întunericul nostru la gloria cerului. Amin

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


