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RUSALIILE – COBORÂREA SPIRITULUI SFÂNT – 24 MAI 2015 
 
SPIRITUL ADEVĂRULUI VĂ VA CĂLĂUZI ÎN TOT ADEVĂRUL – 
Comentariu Evanghelic al P. Alberto Maggi OSM  
 
Gv 15, 26-27; 16, 12-15 
 
În acel timp, Isus spuse discipolilor săi: 26 Când va veni Mângâietorul, pe care eu vi-l voi 
trimite de la Tatăl, Spiritul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va da mărturie 
despre mine. 27 Și voi veți da mărturie, pentru că de la început sunteți cu mine. 

12 Mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. 13 Însă, când va veni el, Spiritul 
adevărului vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce 
va auzi și vă va vesti lucrurile care vor veni. 14 El mă va glorifica pe mine pentru că dintr-
al meu va lua și vă va vesti vouă. 15 Toate câte le are Tatăl sunt ale mele; de aceea v-am 
spus că ia dintr-al meu și vă va vesti. 
 

De sărbătoarea Rusaliilor, liturghia ne propune un pasaj al evanghelistului Ioan unde Isus 
ne vorbește despre activitatea și realitatea Spiritului. Scrie evanghelistul: Când va veni 
Mângâietorul – Paraclito – care fiind un termenul grec are nevoie de unele explicații. 
Mângâietorul sau consolatorul, diferit de cel care mângâie – în sens de mângâiere morală – 
dar consolare în limba greacă înseamnă ”a elimina din rădăcini cauza suferințelor”. 

În alte locuri acest termen va fi aplicat lui Isus ca ”avocatul apărător”, ”cel care ne apără”. 
Așadar, acțiunea Spiritului este aceea de a consola, a apăra comunitatea de orice tip de atac 
și să elimine din rădăcini ceea ce este cauză de suferințe. Deci Isus asigură comunitatea: 
Când va veni Mângâietorul, această forță, această energie de la Dumnezeu, pe care vi-l 
voi trimite de la Tatăl, ceea ce El numește Spiritul adevărului, această forță de iubire care 
provine de la Tatăl, conduce omul la adevăr, și-l va face să cunoască două realități 
importante:  

1) cine este Dumnezeu, adevărul despre Dumnezeu, Dumnezeu este iubire;  

2) adevărul despre om, cine este omul. Omul are o demnitate incredibilă, este chemat să fie 
fiul acestui Dumnezeu.  

El va da mărturie despre mine. 

Deci această forță, această energie de iubire pe care Isus o va comunica pe cruce 
discipolilor săi, după Evanghelia lui Ioan, primirea acestei puteri de iubire, dilatarea 
existenței individului și intrarea în sfera de iubire a lui Dumnezeu, îl va face să înțeleagă 
multe lucruri. 

Și scrie evanghelistul, că Isus spune: Și voi veți da mărturie, pentru că de la început 
sunteți cu mine. Unde erau de la început cu Isus? De la începutul activității sale Isus a fost 
mereu alături de cei asupriți și prigoniți și niciodată n-a fost de partea opresorilor, mereu 
de partea victimelor, niciodată de partea călăilor, așadar este o invitație foarte clară a lui 
Isus către comunitatea sa de a fi mereu de partea celor mici, celor marginalizați. În această 
stare mereu de partea ultimilor va naște forța Spiritului. 

Isus avertizează: Mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta, fiindcă doar cine 
este gata să-și orienteze complect propria sa viață spre binele altora, poate să intre în 
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sintonie cu această undă crescândă de iubire pe care Domnul o comunică. În schimb, ne 
asigură Isus, când va veni el, Spiritul adevărului, iată din nou această definiție că Spiritul 
este cel care conduce omul, vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va 
spune ceea ce va auzi și vă va vesti - și aceasta este important - lucrurile care vor veni.  

Acțiunea Spiritului este o continuă propunere a mesajului lui Isus, nu este un mesaj nou, o 
revelație nouă; care ne va face să înțelegem lucrurile care vor veni, lucrurile viitoare. 
Spiritul ne împinge spre viitor. Spiritul nu repetă lucrurile din trecut, mereu este tentația 
din partea oamenilor de a plânge timpurile frumoase de altădată, care erau frumoase doar 
pentru că au trecute și sunt uitate, și deci a deplânge un timp trecut și a nu se proiecta spre 
timpul care vine. 

Ei bine, când se plânge timpul trecut acolo Spiritul nu poate face nimic, pentru că Spiritul 
lui Dumnezeu este cel care – spune Scriptura – face toate lucrurile noi. Deci, deschiderea 
la noutate face să se manifeste Spiritul. Ce înseamnă aceasta? Că tensiunea comnunității 
creștine față de noile necesități ale umanității, va descoperi noi capacități de a răspunde. În 
aceste noi răspunsuri la nevoile umanității se va manifesta Spiritul adevărului. 

Aceasta este dinamica vieții creștine, deci, mereu îndreptat spre noutate, mereu pregătit să 
dea noi răspunsuri, nu răspunsuri vechi. Nu se poate da nevoilor de azi răspunsuri vechi, 
ci de a formula, a inventa, noi răspunsuri pentru nevoile umanității. 
 




