
                                          
Acum zece zile am celebrat înălțarea la ceruri a Domnului nostru Isus Cristos. 

Însă astăzi noi celebrăm coborârea Duhului Sfânt asupra bisericii primare sau 
mai bine zis asupra celor care au crezut în Domnul înviat. Astăzi, atingem 
cel mai înalt punct al celebrării noastre pascale, astăzi celebrăm coborârea 
Duhului Sfânt, sau Rusaliile; Rusaliile însemnând și cincizeci de zile după 
înviere. Această sărbătoare este cea care încheie cele cincizeci de zile sfinte și 
marchează preamărirea lui Isus și trimiterea Duhului Sfânt. Tot aceasta a fost 
și sărbătoarea în care poporul evreu celebra primirea legii pe muntele Sinai. Pe 
muntele Sinai, triburile lui Israel au încheiat alianța cu Dumnezeu dar și unul 
cu altul devenind astfel poporul ales al lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat cele 
zece porunci ca ghid după care să arate modul în care trebuie să fie un popor, 
fiindcă a fi poporul ales al lui Dumnezeu înseamnă totodată și a te referi la 
Dumnezeu dar și unul la altul precum Dumnezeu însuși este cel care i-a adus 
împreună și nu în modul în care credem noi acum. Cartea proverbelor spune la 
un moment dat că, este o cale ce pare dreaptă înaintea omului, dar la sfârșitul 
ei sunt căile morții. (Prov 14,12). Începutul înțelepciunii, începutul adevăratei 
religii, prin urmare, are loc în momentul în care realizăm, conștientizăm că, 
ca oameni, noi suntem limitați, prin urmare îi cerem lui Dumnezeu să ne arate 
cum trebuie să fie poporul lui Dumnezeu la care ne-a creat să fim. (...)

Rusaliile nu este numai comemorarea coborârii Duhului Sfânt asupra 
apostolilor și asupra preasfintei fecioare Maria ci este și o trimitere în misiune. 
După ce a suflat asupra lor, Isus le-a spus Primiți pe Duhul Sfânt! Cărora 
le veți ierta păcatele, vor fi iertate, cărora le veți ține vor fi ținute. Această 
misiune a apostolilor este o reflexie a propriei misiunii a lui Cristos, adică de 
iertare a păcatelor. Cristos a venit în lume pentru iertarea păcatelor noastre de 
aceea, în același fel, apostoli săi au primit sarcina de a face la fel.

Rusaliile ține și de slujire. În prima sa scrisoare către Corinteni, sfântul 
apostol Paul spunea că Sunt diferite slujiri, dar este același Domn. Sunt diferite 
lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează toate în toți. Rusaliile constă 
în slujirea lui Dumnezeu. Nu constă doar în a vinde tot ceea ce avem și să îl 
împărțim săracilor ci să facem și ceea ce a făcut sfântul Francisc de Assisi, 
adică de a merge și de a predica vestea cea bună, timp în care să trăim din 
cerșirea mâncării dar și multe alte exemple ale altor mari sfinți.

Rusaliile ține și de curaj.  Duhul dă creștinilor puterea și curajul de a fi 
martorii lui Cristos în lume și de a proclama vestea cea bună a mântuirii. Asta 
e ceea ce s-a întâmplat bisericii primare, ceea ce ei au făcut după ce l-au primit 
pe Duhul Sfânt, au ieșit din acea cameră și au început să predice…vorbind în 
limbi străine, după cum am auzit în prima lectură de la această sfântă Liturghie. 
Ei au proclamat cu mult curaj că Isus Cristos este Domnul, mai ales pentru 
faptul că erau influențați de Duhul Sfânt. Plasarea rusaliilor în timpul nostru, 
cel prezent, are exact aceeași semnificație însă cu expresii diferite. 

Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare                         Înţ 1,7
Duhul Domnului a umplut pă-

mantul, şi el, care le ţine pe toate 
laolaltă, cunoaşte orice grai, alelu-
ia. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care, in misterul 

sărbătorii de astăzi, sfințești 
întreaga ta Biserică, din toate 
popoarele şi neamurile, te rugăm, 
răspândește darurile Duhului Sfânt 
pană la marginile pământului 
şi continuă astăzi, in inimile 
credincioșilor, lucrarea minunată 
pe care a săvarşit-o bunătatea ta la 
începuturile predicării evangheliei. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

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. 3Atunci le-au apărut 
nişte limbi ca de foc împărţindu-se şi 
aşezându-se asupra fiecăruia dintre 
ei. 4Toţi au fost umpluţi de Duhul 
Sfânt şi au început să vorbească 
în alte limbi, după cum Duhul 
le dădea să vorbească. 5Şi erau 
atunci la Ierusalim iudei, bărbaţi 
evlavioşi din toate naţiunile de sub 
cer. 6Când s-a auzit vuietul acela, 
mulţimea s-a adunat şi a rămas 
tulburată, pentru că fiecare îi auzea 
pe ei vorbind în limba sa. 7Erau 
uimiţi şi se minunau, spunând: 

"Iată, oare nu sunt galileeni toţi 
aceştia care vorbesc? 8Şi cum de-i 
auzim fiecare în limba în care ne-
am născut? 9Parţi, mezi, elamiţi şi 
locuitori din Mesopotamia, Iudeea 
şi Capadocia, din Pont şi Asia, 10din 
Frigia şi Pamfilia, din Egipt şi din 
părţile Libiei, care sunt aproape 
de Cirene, romani în trecere, 11atât 
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
Rodul Duhului este iubirea, 

bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, bunăvoinţa, fidelitatea, 

blândeţea, cumpătarea.
Citire din Scrisoarea sfântului 

apostol Paul către Galateni 5,16-25
Fraților, umblați în Duh şi nu 

împliniți poftele trupului! Căci 
trupul dorește împotriva Duhului, iar 
Duhul împotriva trupului: acestea se 
împotrivesc unul altuia aşa încât nu 
puteţi face tot ceea ce voiţi. 18Căci 
dacă sunteți conduși de Duh, nu 
mai sunteți sub Lege. 19De altfel, 
faptele trupului sunt cunoscute. 
Acestea sunt: desfrânarea, 
necurăția, nerușinarea, 20idolatria, 
vrăjitoria, dușmăniile, cearta, 
gelozia, mâniile, ambițiile, 
discordiile, dezbinările, 21invidiile, 
beţiile, orgiile şi cele asemănătoare 
acestora. Vă spun mai dinainte, 
aşa cum v-am mai spus, că cei 
care practică astfel de fapte nu vor 
moșteni împărăția lui Dumnezeu. 
22În schimb, rodul Duhului este: 
iubirea, bucuria, pacea, îndelunga 
răbdare, bunătatea, bunăvoința, 
fidelitatea, 23blândețea, cumpătarea. 
Împotriva faptelor de acest fel nu 
există Lege. 24Căci cei care sunt 
ai lui Cristos Isus şi-au răstignit 
trupul împreună cu patimile şi 
poftele. 25Dacă trăim prin Duh, să 
ne şi purtăm potrivit Duhului!

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
(Aleluia) Vino, Duhule Sfânt, pă-

trunde inimile credincioşilor tăi 
şi aprinde în ele focul iubirii tale! 
(Aleluia)

Evanghelia                                                         
Duhul adevărului vă va călăuzi în 

tot adevărul.
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan 
                     15,26-27; 16,12-15
În acel timp, Isus le-a zis 

discipolilor săi: "Când va veni 
Mângâietorul pe care eu vi-l 
voi trimite de la Tatăl, Duhul 
adevărului, care purcede de la Tatăl, 
el va da mărturie despre mine. 27 Şi 
voi veţi da mărturie, pentru că de 
la început sunteţi cu mine. 16,12 Mai 
am multe să vă spun, dar acum nu 
le puteţi purta. 13 Însă când va veni 
el, Duhul adevărului vă va călăuzi 
în tot adevărul, căci nu va vorbi 
de la sine, ci va spune ceea ce va 
auzi şi vă va vesti lucrurile care vor 
veni. 14 El mă va glorifica pe mine 
pentru că dintr-al meu va lua şi vă va 
vesti vouă. 15 Toate câte le are Tatăl 
sunt ale mele; de aceea v-am spus 
că ia dintr-al meu şi vă va vesti".

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Trăim într-un timp de 

nesiguranță, dubii și frici: avem 
nevoie de curajul de a ne deschide 
inimile și mințile Duhului Sfânt, 
ca darurile mirului nostru să 
fie reîntărite și ca noi să găsim 
iubirea și relațiile dătătoare de 
viață pe care le doresc inimile 
noastre atât de mult. Să spunem 
împreună:



R. Ascultă-ne Doamne!
- Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne 

inspire în a forma comunități 
pline de iubire ce doresc să se 
adune în bucurie, pace, dreptate 
și libertate. Ne rugăm ca poporul 
nostru adunat acum aici astăzi să 
devină un model de comunitate 
pentru ceilalți. R.

- Suntem conștienți de 
inadecvenţele noastre când ne 
confruntăm cu un viitor incert 
însă cu puterea Duhului nimic nu 
este imposibil. În această zi de 
Rusalii, să ne reînnoim relațiile 
cu același Duh ca să putem găsi 
vindecare de eșecurile trecutului 
și curaj de a păși mai departe cu 
Dumnezeu. R.

- Duhul dă fiecărei persoane 
darurile spre edificarea 
comunității: dă-ne te rugăm 
harul discernământului pentru 
ca astfel să putem descoperi 
chemarea noastră unică și rolul 
din parohia noastră. R.

- Ne rugăm și pentru lideri 
Bisericii, pentru papa, episcopul 
nostru ca bunul Dumnezeu să le 
acorde înțelepciune, înțelegere 
și sfat bun în această slujire a 
Bisericii sale. R.

- Ne amintim și de cei bolnavi și 
cei țintuiți în casele lor: ca Duhul 
sfatului să îi aline și să îi vindece. 
R.

- Mereu va exista în sufletul nostru 

o dorință enormă de comuniune 
veșnică cu Domnul. Ne rugăm 
ca frați și surorile noastre 
răposate să fie duse în misterul 
iubirii veșnice și ca sufletele 
lor și a tuturor credincioșilor 
răposați să se odihnească în 
pace. R.
Duhul tău, Tată, este pentru 

noi izvor de viață, prin El tu 
reînnoiești drumul si inimile 
noastre; fă să-l ascultăm si să-l 
invocăm mereu cu stăruință în 
toate împrejurările. Amin

Asupra Darurilor
Dă-ne, te rugăm, Doamne, harul, 

ca, după cum ne-a făgăduit Fiul 
tău, Duhul Sfânt să ne dezvăluie 
tot mai adânc taina acestei jertfe şi, 
cu indurare, să ne călăuzească la 
tot adevărul. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
Ant. la Împărtăşanie        Fap 2,4.11

Toţi au fost umpluţi de Duhul 
Sfant şi vorbeau despre faptele 
minunate ale lui Dumnezeu, 
aleluia. 
După Împărtășanie

Dumnezeule, care îi dăruiești 
Bisericii tale bunurile cerești, 
păstrează în ea harul pe care i l-ai 
dat, ca puterea Duhului Sfânt, 
revărsată asupra ei, să lucreze 
pururi în ea, iar această hrană 
spirituală să-i fie mereu spre 
înaintare pe drumul mântuirii. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

       Intenție specială de rugăciune
Pentru toți cei răpuși sau afectați 

de epidemie


