
Ori de câte ori avem sărbători, solemnități ori zile de Duminică, în cadrul 
crezului pe care îl recităm la acele sfinte Liturghii, spunem, Cred în Duhul 
Sfânt, Domnul și de viață dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, 
care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit, și a grăit prin 
proroci. De fiecare dată când face semnul sfintei crucii, în același timp ne 
exprimăm și credința personală în Duhul Sfânt. Credem în el. Duhul Sfânt 
este foarte bun cu noi. Însă trist e faptul că noi acordăm o importanță atât mică 
venirii și locuirii sale din noi. Nu știu ce ne-am face fără Duhul Sfânt în acele 
momente tulburi din viața noastră. Un lucru e clar, că chiar avem nevoie de 
Duhul Sfânt, în aceste timpuri în care trăim.

Astăzi, celebrăm sărbătoarea Rusaliilor sau altfel spus a coborârii 
Duhul Sfânt asupra discipolilor pentru a-i ajuta să aibă mai mult curaj în 
înfruntarea și în confruntarea propriilor lor frici, tristeți și slăbiciuni. De fapt, 
cuvântul Pentecostali în sine, nu descrie efectiv, această sărbătoare. Cuvântul 
grecesc Pentecost, tradus înseamnă cincizeci de zile, adică cincizeci de zile de 
la învierea Domnului, cincizeci de zile de la Paște.

Biblia ne spune că la cincizeci de zile după exod, Moise a primit cele zece 
porunci de la Yahweh pe muntele Sinai. Yahweh a prezentat poporului său 
legile sale, iar ei la rândul lor au jurat credință și fidelitate față de tot ceea ce 
Yahweh aștepta de la ei. Noi creștini, celebrăm Pentecostaliile la cincizeci 
de zile după ce Cristos a înviat din morți. Este sărbătorea Duhului Sfânt dar 
mai ales este ziua de naștere a Bisericii iar asta fiindcă Isus a trimis Duhul 
său cel sfânt asupra discipolilor pentru a le da curajul și tăria necesară trăirii 
cuvântului său.

Însă, cine este acest Duhul Sfânt? Cu toți știm foarte bine că Duhul Sfânt 
este a treia persoană a preasfintei Treimii. El este iubirea Tatălui și a Fiului, 
prezentă în ei din toată veșnicia. Ori de câte ori dorim să îl descriem, întâmpinăm 
o anumită dificultate, iar asta fiindcă nu îl putem vedea. La început, Duhul 
Sfânt a fost numit altfel, ca Spiritul sfânt. În ziua de astăzi, cu toți îl numim 
Duhul Sfânt. Însă cuvântul spirit își are originea la un cuvânt anglo-saxon care 
ulterior a căpătat o altă formă, formă care tradusă ar însemna o furie violentă 
a vântului, adică, spiritul vântului ce ne înconjoară pentru a ne ajuta să privim 
la Dumnezeu iar apoi ne îndreaptă într-o altă direcție.

Cuvântul latinesc spirit, însă provine din, spiritus, care tradus înseamnă o 
respirație gingașă de viață, care cu multă gingășie ne umple plămâni cu un aer 
constant de-a lungul vieții. Așa că în ziua de Rusalii nu trebuie să ne gândim 
doar la Dumnezeu Tatăl ori la Dumnezeu Fiul ci mai ales la Duhul sfânt, 
dătătorul  de viață.
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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. 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 cei care sunt călăuziţi de 

Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui 
Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului 
apostol Paul către Romani    8,8-17

Fraţilor, cei care sunt în trup nu 
pot să-i placă lui Dumnezeu. 9 Însă 
voi nu sunteţi în trup, ci în Duh, din 
moment ce Duhul lui Dumnezeu 
locuieşte în voi. Iar dacă cineva nu 
are Duhul lui Cristos, acesta nu este 
al lui. 10 Dar dacă Cristos este în voi, 
deşi trupul este muritor din cauza 
păcatului, Duhul este viaţă datorită 
dreptăţii. 11 Dacă Duhul celui care 
l-a înviat pe Isus Cristos din morţi 
locuieşte în voi, cel care l-a înviat pe 
Cristos din morţi va învia şi trupurile 
voastre muritoare, prin Duhul lui care 
locuieşte în voi. 12 Aşadar, fraţilor, 
noi nu suntem datori trupului ca să 
trăim după trup. 13 Dacă trăiţi după 
trup, aveţi să muriţi. Dar dacă, prin 
Duh, faceţi să moară faptele trupului, 
veţi trăi! 14 Căci toţi cei care sunt 
călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu 
sunt fiii lui Dumnezeu, 15 pentru că 
nu aţi primit un Duh de sclavie, ca 
să vă fie din nou teamă, ci aţi primit 
Duhul înfierii prin care strigăm: 
„Abba, Tată!” 16 Însuşi Duhul dă 
mărturie duhului nostru că suntem 
fii ai lui Dumnezeu. 17 Iar dacă 
suntem fii, suntem şi moştenitori, 
moştenitori ai lui Dumnezeu şi 
împreună-moştenitori cu Cristos, 
dacă suferim cu el, ca împreună cu el 
să fim şi glorificaţi.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie   Fil 2,8-9
(Aleluia) Vino, Duhule Sfânt, 

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

Evanghelia                                                         
     Duhul Sfânt vă va învăţa toate.
      Citire din Evanghelia   

           Domnului nostru Isus
 Cristos  după sfântul Ioan 

14,15-16.23b-26
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. 23b Dacă cineva mă 
iubeşte, va păzi cuvântul meu; Tatăl 
meu îl va iubi şi vom veni la el şi 
ne vom face locuinţă la el. 24 Cine 
nu mă iubeşte nu păzeşte cuvintele 
mele, iar cuvântul pe care îl ascultaţi 
nu este al meu, ci al Tatălui care m-a 
trimis. 25 V-am spus acestea cât timp 
mai sunt cu voi. 26 Dar Mângâietorul, 
Duhul Sfânt, pe care îl va trimite 
Tatăl în numele meu, vă va învăţa 
toate şi vă va aminti toate câte vi le-
am spus eu”.

Cuvântul Domnului
Rugăciunea credincioșilor

Fraților preaiubiți, Dumnezeu 
e mereu activ în noi. Să îi cerem 
să ne ajute să ne încredem că prin 
Duhul Sfânt cel viu din noi, toate 
lucrurile să fie posibile. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca Biserica să fie 



promptă și îndrumată de Duhul 
Sfânt, ca ea să continue să fie o 
Biserică a adevărului, slujirii și 
iubirii. R.

- Ne rugăm pentru înțelepciunea de 
a crea spațiu în inimile, mințile și 
viețile noastre care să ne permită 
să fim plin cu Duhul Sfânt. R.

- Ne rugăm darurile și roadele 
Duhului Sfânt să devină o 
adevărată sursă de putere și 
lumină în viețile noastre. R.

- Ne rugăm ca această sărbătoare 
a Rusaliilor să fie o ocazie de 
aprofundare a sensului nostru 
de sine și a duhului ce caută să 
respire în noi. R.

- Ne rugăm și pentru cei bolnavi, 
singuri sau descurajați, ca ei să 
se întoarcă la Dumnezeu și să 
aibă parte de experiența puterii 
Duhului Sfânt. R.

- Ne rugăm și pentru toți credincioși 
noștri răposați, ca ei să se 
odihnească în pace. R.

Tată ceresc, tu ai revărsat Duhul 

tău cel Sfânt asupra membrilor 
Bisericii tale abia formată și 
adunați în rugăciune. Dă-ne te 
rugăm harul ca același Duh să ne 
de-a puterea necesară continuării 
acestei călătorii pământești. Prin 
Cristos Domnul nostru. 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.
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