
                                          
                                                    Nașterea de sus

Există mai multe opțiuni pentru prima lectură a acestei vigilii. Narațiunea 
turnului Babel din Geneză e cea care am ales-o aici datorită legăturii ei cu 
momentul Rusaliilor din Faptele Apostolilor.  Lectura din scrisoarea către 
Romani privește spre destinul nostru viitor în lumina efortului nostru prezent 
cu puternice accente asupra virtuții speranței. Duhul crește în noi în neobosita 
sa dorință de a realiza mântuirea noastră finală. Isus-ul ioanian vorbește despre 
Duhul ca fântână de apă proaspătă, o resursă prețioasă în ținutul lui Isus; Duhul 
potolește setea celui care crede în timp și veșnicie. Lecturile, atât de la vigilie 
cât și de la sărbătoare vorbesc despre viața cea nouă, o naștere atât pentru cel 
care crede cât și pentru biserică.

Lecturile Rusaliilor sunt pline de noua viață. Este cu adevărat o naștere 
(aniversare). Slujitori botezului de astăzi adesea amintesc părinților că trebuie 
să își amintească de ziua botezului ca fiind ceva special în viața copilului. 
În unele țări, celebrarea zilei numelui creștin are prioritate asupra zilei de 
naștere. Botezul marchează ziua în care cu toți începem o viață nouă, care 
trasează direcțiile unei vieții noi. Fără Rusalii opera lui Cristos ar fi fost 
incompletă. Moartea sa a dovedit iubirea sa pentru noi, însă nu ar fi reușit să 
ne și îmbunătățească. Am fi fost capabili să îl admirăm de la distanță.  Însă nu 
ar fi existat o urmare efectivă a lui, nici dreptul de a-l numi pe Cristos „frate” 
sau pe Dumnezeu „Abba”. Duhul Rusaliilor e cel care face ca toate acestea să 
fie posibile. Însă celebrarea de astăzi nu este doar una personală, ci este și una 
comună. Astăzi Biserica a fost lansată în misiunea ei. Celebrează două milenii 
de viață. Iar Biserica este mama care ne însoțește din pântece până în mormânt.

Unitatea și diversitatea, ambele sunt pronunțate în lecturile de astăzi. În 
Faptele Apostolilor există o clară prevestire că cea care va urma  e politica 
ușiilor deschise. Biserica este deschisă tuturor oamenilor. Nu trebuie să fie nici 
o distincție de rasă, gen, naționalitate sau statut social. Ne găsim unitatea în 
singurul Domn, într-o singură credință, și într-un singur botez. Însă unitatea 
nu înseamnă o măsură ce trasează același ton. Sunt multe moduri în care viața 
este trăită și slujirea este practicată în Biserică. Durează un pic până se învață 
că diferențele culturale trebuie respectate, iar acum putem vedea ce îmbogățire 
reprezintă ele. Avem diverse expresii liturgice în Biserică, diferite abordări 
teologice, diferite forme de guvernământ. Comunitățile religioase au diverse 
forme de slujire și moduri de trăire a vieții în comunitate. Toate acestea merg 
mână în mână cu unitatea în credință. Însă adesea, diferențele sunt văzute și ca 
o amenințare. Sunt etichetate ca non-conformiste. Însă conformitatea nu este 
necesar și o virtute. Duhul suflă acolo unde dorește. Rusaliile ne amintesc de 
aceasta, după cum și evrei palestinieni agramați o numeau ca împuternicirea 
creștinilor.

† Coborârea Sf. Duh (Rusaliile)
31 mai 2020 - Vizita Sf. Fecioare Maria; 

Sf. Petronela, fc. m.

              _  __________________
                                  ___________________



LECTURA I
Au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească.

Citire din Faptele Apostolilor                                                           2,1-11
Când a sosit ziua Rusaliilor, toţi erau adunaţi împreună în acelaşi loc. Şi, 

dintr-o dată, s-a iscat din cer un vuiet, ca la venirea unei vijelii puternice, şi a 
umplut întreaga casă în care stăteau. 3 Atunci le-au apărut nişte limbi ca de foc 
împărţindu-se şi aşezându-se asupra fiecăruia dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi 
de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le 
dădea să vorbească. 5 Şi erau atunci la Ierusalim iudei, bărbaţi evlavioşi din 
toate naţiunile de sub cer. 6 Când s-a auzit vuietul acela, mulţimea s-a adunat 
şi a rămas tulburată, pentru că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. 7 Erau 
uimiţi şi se minunau, spunând: „Iată, oare nu sunt galileeni toţi aceştia care 
vorbesc? 8 Şi cum de-i auzim fiecare în limba în care ne-am născut? 9 Parţi, 
mezi, elamiţi şi locuitori din Mesopotamia, Iudeea şi Capadocia, din Pont şi 
Asia, 10 din Frigia şi Pamfilia, din Egipt şi din părţile Libiei, care sunt aproape 
de Cirene, romani în trecere, 11 atât iudei cât şi prozeliţi, cretani şi arabi îi 
auzim vorbind în limbile noastre despre faptele măreţe ale lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 103(104),1ab şi 24ac.29bc-30.31 şi 34 (R.: cf. 30) 
R.: Trimite, Doamne, Duhul tău şi reînnoieşte faţa pământului! 
sau: 
Aleluia.

1ab Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! 
Doamne, Dumnezeul meu, tu eşti nemărginit de mare. 
24ac Cât de numeroase sunt lucrările tale, Doamne! 
Pământul este plin de creaturile tale. R.

29bc Dacă le iei suflarea, 
ele îşi dau duhul şi se întorc în ţărână. 
30 Tu îţi trimiţi Duhul tău şi ele vor fi create 
şi vei reînnoi faţa pământului. R.

31 Gloria Domnului să rămână în veci! 
Să se bucure Domnul de lucrările sale! 
34 Să ajungă cântecul meu până la el, 
iar eu mă voi bucura în Domnul! R.

LECTURA A II-A
Toţi am fost botezaţi într-un singur Duh spre a forma un singur trup.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 
12,3b-7.12-13

Fraţilor, nimeni nu poate să spună „Isus este Domnul” decât prin Duhul 
Sfânt. 4 Există diferite daruri, dar este acelaşi Duh. 5 Sunt diferite slujiri, dar 



este acelaşi Domn. 6 Sunt diferite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu care lu-
crează toate în toţi. 7 Fiecăruia îi este dată manifestarea Duhului spre binele 
comun. 12 Aşa cum trupul este unul şi are multe membre, iar toate membrele 
trupului, deşi sunt multe, formează un singur trup, tot la fel şi Cristos. 13 Căci 
noi toţi am fost botezaţi într-un singur Duh spre a forma un singur trup, fie 
iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi, şi toţi am fost adăpaţi într-un singur Duh.                               

Cuvântul Domnului

SECVENŢA

Vino, Duhule Preasfânt,
Şi trimite pe pământ
A ta luminoasă rază!

Al săracilor Părinte,
Dătător de cele sfinte,
Vino şi ne luminează!

Bunule mângâietor,
Oaspete preaiubitor,
Dulcea noastră răcorire!

Tu în trudă alinare,
În căldură eşti răcoare,
Mângâiere în mâhnire.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                         
(Aleluia)  Vino, Duhule Sfânt, pătrunde inimile credincioşilor tăi 
                 şi aprinde în ele focul iubirii tale! (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi. 

Primiţi-l pe Duhul Sfânt.
          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Ioan                                            20,19-23
În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau 

discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi 
le-a zis: „Pace vouă!” 20 Zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta. Discipolii 
s-au bucurat văzându-l pe Domnul. 21 Atunci, Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! 
Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi”. 22 Şi, spunând aceasta, 
a suflat asupra lor şi le-a zis: „Primiţi-l pe Duhul Sfânt! 23 Cărora le veţi ierta 
păcatele, le vor fi iertate; cărora le veţi ţine, le vor fi ţinute”.

Cuvântul Domnului

Peste cei ce ţi se-nchină,
Tu revarsă-a ta lumină,
Harul tău îmbelşugat!

Pentru-a omenirii vină,
Firea-ntreagă-acum suspină,
Grav rănită de păcat.

Spală ce e întinat,
Udă tot ce e uscat,
Vindecă ce e rănit!

Moaie tot ce-i împietrit,
Încălzeşte ce-i răcit
Şi îndreaptă ce-i greşit!

Celor care te cinstesc
Şi pe tine te slujesc,
Dă-le harul înşeptit!
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RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Dumnezeule Tatăl nostru, ne deschidem acum viețile harului și 

binecuvântării tale și ne punem nevoile înaintea ta, astăzi când Duhul 
tău Sfânt a coborât asupra apostolilor și a celor adunați cu ei. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru o proaspătă revărsare a Duhului Sfânt asupra poporului lui 
Dumnezeu în această sărbătoare a Rusaliilor, ca puterea iubirii lui 
Dumnezeu să umple toate inimile noastre și să ne permită să trăim ca 
adevărați frați și surori în Domnul. R.

- Pentru creștini de pretutindeni, ca ei să poată proclama mereu, în 
cuvintele și nevoile lor că Isus este Domnul și să recunoască diversitatea 
darurilor emanate de Duhul lui Dumnezeu în viețile oamenilor. R.

- Pentru pace în întreaga lume, ca rugăciunea lui Cristos de după Înviere, 
Pacea să fie cu voi, să poată deveni o realitate în timpul nostru, pentru 
toți oameni, indiferent de rasa sau cultura lor. R.

- Pentru vocații la preoție, ca suflarea lui Dumnezeu să fie simțită în viețile 
multor tineri la primirea puterii Duhului Sfânt și la aducerea iertării lui 
Dumnezeu tuturor celor care doresc să se împace cu Dumnezeu și cu 
ceilalți. R.

- Pentru bolnavi și toți cei care sunt împovărați de durere și suferință, ca 
puterea vindecătoare a Duhului lui Dumnezeu să îi poată învălui și să îi 
aducă la o speranță proaspătă și la o viață nouă. R.

- Pentru toți răposați noștri dragi, ca ei să poată împărtăși banchetul lui 
Cristos pregătit pentru ei și în ceruri, iar cei care plâng după ei să afle 
alinare. R.

Doamne, acordă poporului tău cererile pe care ți le aduce acum înaintea 
ta dacă se află în conformitate cu Duhul tău. Prin Cristos Domnul Nostru. 
Amin.

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie

Program Liturgic 

Luni - Sâmbătă: 19.00 
    Duminică: 11.00 și 18.00 


