
Lectură spirituală: A treia săptămâna din 

luna mai 2017  

A treia săptămână din luna mai  (texte de referință: duminică 21 mai) 

Duminica a VI-a a Paștelui  - Lecturi: Faptele Apostolilor,5-8.14-17; Psalmul 65; 1Petru 3,15-

18; Ioan 14,15-21 

“Duhul Adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nici nu-l 

cunoaște, voi însă îl cunoașteți pentru că rămâne mereu la voi”.  

 

  

Lecturile din această săptămână parcă exagerează în tot ceea ce noi putem accepta ca oameni.  

Sfântul Petru ne vorbește despre sfințenie ca răspuns de speranță dat celor care ne trădează. 

”Sfințiți-l pe Domnul Cristos în inimile voastre, gata oricând să dați răspuns oricărui vă cere 

cont de speranța voastră, dar cu blândețe și bună cuviință, având conștiința curată, ca tocmai 

în ceea ce sunteți calomniați să fie rușinați cei care bârfesc purtarea voastră bună în Cristos” 

(1Petru 3,15-16).  

Cât de greu este să răspundem cu umilință și  respect celor care ne calomniază și ne trădează! 

De câte ori am ales calea evangheliei și nu am fost recunoscuți ca fiind oameni buni, ci am 

fost subiect de invidie, minciună, trădare sau cel puțin neînțelegere!  

Isus și sfântul Petru ne spun de fapt că trădarea este un dar și nu o pedeapsă, pentru că poate fi 

cauza sfințeniei noastre, dacă o oferim așa cum a făcut Cristos pe cruce. Cuvintele sfântului 

Petru sunt frumoase, dar foarte greu de pus în practică: ”este mai bine să suferiți făcând binele 

– dacă așa vrea Dumnezeu – decât făcând răul. Căci și Cristos a suferit o dată pentru păcate, 

el, cel, drept, pentru cei nedrepți, ca să vă ducă la Dumnezeu, dat la moarte în ceea ce 

privește trupul, dar înviat cu duhul” (1Petru 3, 17-18).  



Suntem gata să facem bine celui care ne trădează și să fim astfel asemenea lui Cristos primind 

o viață deplină în Duhul Sfânt?  

În Familia sfântului Vincențiu am avut ocazia să întâlnesc mulți misionari (călugări, persoane 

consacrate, laici) care au fost calomniați în misiunea lor. Preoți care au fost nevoiți să-și 

părăsească  parohiile  din cauza neînțelegerilor cu clericii sau credincioșii pe care îi slujeau. 

Persoane consacrate care au fost obligate să renunțe la proiectele de apostolat în favoarea 

săracilor pentru că ”slujirea lor era atât de folositoare încât a stârnit invidie”. Laici vincențieni 

despre care s-a spus că au anumite interese sau sunt corupți și din această cauză au renunțat la 

vocația lor. De multe ori suntem neînțeleși chiar de Săracii pe care îi ajutăm! Le-am construit 

o casă și când mergem din nou la ei în vizită nu-i mai găsim pentru că au vândut casa pe care 

noi le-am construit-o cu atâta sudoare! Uneori avem impresia că luptăm cu toate forțele pentru 

misiunea slujirii într-o abnegație totală pentru săraci și nimeni nu ne înțelege. 

În gestionarea proiectelor spunem de multe ori că în tot ceea ce facem nu întâlnim decât 

piedici, ceea ce înseamnă că nu putem schimba nimic, iar ceea ce facem nu are nicio urmare. 

Noul Testament ne spune că neînțelegerile fac parte din misiune, pentru sfințirea noastră: fără 

moarte nu există înviere și nu putem fi aproape de Cristos dacă nu purtăm crucea împreună cu 

el! 

Nu trebuie să ne fie teamă să acceptăm riscul de a fi neînțeleși (calomniați sau trădați) pentru 

că Dumnezeu este întotdeauna cu noi, ne dăruiește tărie, știință și pace. ”Dacă mă iubiți, veți 

păzi poruncile mele, iar eu îl voi ruga pe Tatăl să vădea un alt Mângâietor ca să fie cu voi 

pentru totdeauna, Duhul Adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și 

nici nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți pentru că rămâne la voi și va fi în voi. Nu vă voi 

lăsa orfani” (Ioan14,15-18). 
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