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Pogorârea Sfântului Duh
- Rusaliile www.parohiamartisor.ro
„ Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să
vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a
zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu
fusese preaslăvit. Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul. Iar alţii ziceau:
Acesta este Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să
vină din sămânţa lui David şi din Betleem, cetatea lui David? ... Deci slugile au venit la arhierei şi farisei, şi le-au zis aceia:
De ce nu L-aţi adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om. ...” (Ioan 7, 37-53)
"Duhul Sfânt S-a pogorât peste Apostoli când ei se aflau laolaltă. Deci, Duhul Sfânt S-a pogorât peste persoane care se
aflau în comunitate ca să le învețe să trăiască în comuniune de iubire cu Dumnezeu și cu semenii. Duhul Sfânt este același,
dar Se arată în limbi ca de foc și pentru ca să arate că fiecare Apostol are misiunea de a propovădui prin grai viu, folosind
limba sa Evanghelia lui Hristos. Faptul că Apostolii vorbesc în limbi diferite prin lucrarea Duhului Sfânt și fiecare din cei
prezenți acolo la Ierusalim înțelegeau în limba lor maternă ne arată că Duhul Sfânt dorește ca să adune laolaltă în iubirea lui
Dumnezeu în Biserica lui Hristos popoare diferite și persoane diferite. Cei care se aflau la Ierusalim erau iudei și prozeliți
veniți pentru sărbătoarea Cincizecimii din toată lumea, spune cartea Faptele Apostolilor. Aceasta înseamnă că Dumnezeu
cheamă diversitatea persoanelor și a popoarelor la unitate de credință, credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a
făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor și la comuniune de sfințenie, de viață sfântă pentru a dobândi viața
veșnică din Împărăția Preasfintei Treimi. Minunea s-a săvârșit și asupra Apostolilor care vorbeau în limbi necunoscute de
ei până atunci, dar și asupra ascultătorilor care îi auzeau pe Apostoli fiecare în limba sa maternă.
Sărbătoarea de astăzi ne mai arată și faptul că există o legătură între Duhul Sfânt și Dumnezeu-Cuvântul. De aceea, Duhul Sfânt
Se arată în chip de limbi de foc. Deci, limba exprimă ceea ce gândește mintea. Duhul Sfânt Se coboară nu pe umerii sau pe
buzele Apostolilor, ci deasupra capului pentru ca să arate că persoana își exprimă identitatea prin ceea ce gândește și ceea ce
vorbește. Mintea și limba sunt legate întrucât limba exprimă gândirea minții. Deci, când se sfințește capul se sfințește întreg
trupul și prin aceasta Duhul Sfânt Se arată ca Unul care face cunoscută lumii lucrarea lui Dumnezeu Cuvântul. Duhul
Sfânt nu învață ceva diferit de Hristos, ci ne împărtășește nouă învățătura lui Hristos și viața lui Hristos din Sfintele Taine.
De aceea, botezul se face prin lucrarea Duhului Sfânt Care ne împărtășește viața lui Hristos Cel răstignit și înviat și
Care ne dăruiește harul înfierii și devenim fii ai lui Dumnezeu Tatăl în Dumnezeu Fiul în Iisus Hristos și rugători către
Dumnezeu Tatăl ca frați în Duhul a lui Hristos. Deci, Duhul Sfânt ne dăruiește viața lui Hristos prin botez și ne unește cu
Preasfânta Treime. De aceea, botezul a urmat imediat după ce Duhul Sfânt S-a pogorât peste Apostoli și Petru a ținut o
cuvântare în care a vorbit despre taina mântuirii oamenilor în Iisus Hristos Cel răstignit și înviat. Duhul Sfânt transformă,
preface pâinea și vinul în Trupul și Sângele Domnului ca noi să ne împărtășim din viața lui Hristos Cel răstignit și înviat și
proslăvit, adică înălțat la Ceruri. Fără lucrarea Duhului Sfânt nu putem primi pe Hristos căci prin Duhul Sfânt Hristos devine
viața vieții noastre, El devine interior nouă. Pe pământ era în fața oamenilor, acum, prin lucrarea Duhului Sfânt Hristos devine
interior oamenilor, devine intim. Duhul Sfânt nu are un chip, El nu se concurează cu chipul sau fața lui Hristos, ci Îl confirmă
pe Hristos și Îl comunică sau Îl împărtășește pe Hristos oamenilor. Duhul Sfânt deci, ne împărtășește viața lui Hristos și are un
singur dor, de aceea nu are chip, ca fiecare creștin să devină chipul lui Hristos prin iubire față de Dumnezeu și față de oameni.
Duhul Sfânt este cel care lucrează la hirotonia diaconului, preotului și episcopului. El lucrează săvârșirea tainelor lui
Hristos în viața Bisericii. De aceea, Dumnezeiescul har care totdeauna pe cele neputincioase le întărește și pe cele cu lipsă le
împlinește hirotonește prin mâinile puse de arhiereu pe diaconi, pe preoți, pe episcopi și El e lucrător în toate sfintele taine: în
Cununie, în Taina mărturisii și iertării păcatelor, în Taina Sfântului Maslu, în toate tainele și lucrările sfințitoare ale Bisericii
este prezent și lucrător Duhul Sfânt Mângâietorul, Duhul Adevărului, Duhul comuniunii, Duhul unității, Duhul Sfânt dă viață
la toată făptura. El face să înverzească câmpurile, El dă viață tuturor ființelor de pe pământ: păsărilor, animalelor. Toate
trăiesc prin lucrarea Duhului Sfânt. Însă, mai mult decât atât Duhul Sfânt dăruiește oamenilor darul înfierii în viața cerească,
veșnică.
Astăzi, noi aducem la Biserică frunze de tei sau de nuc pentru că au forma unor limbi și prin aceasta noi binevestim
bucuria răspândirii Evangheliei lui Hristos în toată lumea prin propovăduirea tainei mântuirii oamenilor în iubirea lui Hristos și
în iubirea Preasfintei Treimi, dar și pentru că noi dorim ca toate să fie sfințite. Ducem aceste frunze de nuc sau de tei acasă
după ce ele sunt sfințite pentru că dorim să se sfințească toată natura și locul unde noi viețuim și muncim toate sunt
chemate să intre sub binecuvântarea, lucrarea și luminarea Duhului Sfânt. În această zi deci, noi chemăm pe Duhul Sfânt în
mod deosebit prin îngenunchiere la Vecernia care urmează imediat după Liturghie și cerem iertarea păcatelor și arvuna vieții
veșnice. Cerem curățire și sfințire prin lucrarea Duhului Sfânt".
† DANIEL - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române - www.crestinortodox.ro

Rugăciune către Sfânta Treime : Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi; Doamne, curăŃeşte păcatele noastre; Stăpâne,
iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinŃele noastre, pentru numele Tău.
Luni, 1 Iunie 2015- Sfânta Treime - În fiecare an, în prima zi după Rusalii, sărbătorim Sfânta Treime.
Învăţătura despre Sf.Treime este fundamentul credinţei creştine. Această taină a Fiinţei divine depăşeşte raţiunea
umană, dar fiind descoperită oamenilor prin grija lui Dumnezeu, ea este primită prin credinţă. Încă din rai, omul
a putut să se bucure de iubirea infinită care leagă cele trei Persoane divine: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.
Modelul suprem de viaţă, pe care ni-l oferă Sfânta Treime, este principiul după care a fost creată întreaga
lume. Ne putem desăvârşi spiritual numai dacă urmăm acest model de iubire şi de trăire. Deoarece la
Cincizecime se descoperă oamenilor şi a treia Persoană a Sfintei Treimi, Biserica a stabilit o zi de cinstire
deosebită a Sfintei Treimi. Această zi a fost aleasă imediat după sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, pentru a
arăta că mântuirea oamenilor de păcat este opera Sfintei Treimi, adică a Tatălui prin hotărârea şi făgăduinţa
Răscumpărării, a Fiului prin Patimi şi Înviere şi a Duhului Sfânt prin venirea Sa la Cincizecime.
După Pogorârea Sfântului Duh s-a întemeiat prima comunitate creştină şi a luat fiinţă Biserica văzută. Biserica în care
este prezent Iisus Hristos prin Sf.Duh, aduce pe pământ Sf.Treime, pentru ca oamenii să intre în comuniune cu ea. De aceea,
botezul, adică actul de intrare în Biserică, se face în numele Sfintei Treimi. Orice rugăciune începe cu formula de
mărturisire a credinţei în Sfânta Treime: „în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh“. De asemenea, orice slujbă a celor
şapte Sfinte Taine începe cu binecuvântarea preotului: „Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh...“.
Acest lucru arată că orice slujbă adresează primele laude Sfintei Treimi. De asemenea, credincioşii fac semnul Sfintei Cruci şi
rostesc formula de mărturisire a credinţei în Sfânta Treime, pentru a chema Persoanele Sfintei Treimi să sălăşluiască în sufletele lor,
pentru a le desăvârşi.
http://ziarullumina.ro

“Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, slavă Ţie!”
PARINŢI DUHOVNICEȘTI de la Mănăstirea Sihăstria - Pictorul Irineu Protcenco (1888 - + 1953)
Născut în Ucraina, în anul 1888, a primit la botez numele de Ivan. De mic a fost atras de pictură, pentru care a
urmat Şcoala de Arte din Kiev, devenind apoi unul dintre cei mai apreciaţi pictori bisericeşti din Ucraina. Ivan dorea
să picteze și icoane, dar nu reușea să zugrăvească chipurile sfinților. O călugăriță i-a spus: "Dacă vrei să pictezi
icoane frumoase, să te spovedești mai des, să postești, să te rogi mai mult și vei picta icoane a căror frumusețe nu
este din lumea aceasta". Protcenco a respectat îndemnul călugăriței: nu mânca niciodată până la orele 15-16 ale
zilei, ținea post negru și se ruga permanent. În timp ce picta, el nu vorbea cu nimeni și nu accepta să se
vorbească nici sub schele, în biserică. În vremea Primului Război Mondial a luptat în armata ţaristă, unde şi-a
pierdut un ochi. După declanşarea revoluţiei bolşevice, pentru că era de origine nobiliară, s-a refugiat la Chişinău
singur, deoarece cei trei copii ai săi muriseră de tifos, iar soţia îl părăsise. Rămas fără nici un sprijin material, a
pictat portre, devenind cunoscut pentru lucrările sale. În iunie 1940 s-a refugiat din nou, peste Prut, fiind ajutat la
Bucureşti de egumenul Schitului Darvari. Părintele Cleopa a fost cel care i-a procurat actele necesare şi l-a adus la
Sihăstria pentru a picta biserica refăcută a mănăstirii. Aşa au fost aduse la Sihăstria o serie de picturi care au
împodobit catapeteasma bisericii, Protcenco pictând singur timp de şase ani (1947-1953). La rugămintea părintelui
Cleopa şi după ce s-a rugat mult la Maica Domnului, Protcenco a pictat cele două icoane cunoscute şi aflate în
paraclisul Sihăstriei: „Tânguirea Maicii Domnului“ şi „Ecce homo“. Maica Domnului i s-a arătat în vis şi i-a
mulţumit pentru felul în care a pictat-o. Bolnav de plămâni şi de inimă, şi simţindu-şi aproape sfârşitul, Protcenco a
cerut în luna august a anului 1953 să fie călugărit şi tuns „în schima cea mare“ cu numele de Irineu. A murit a treia
zi după călugărie, la 23 august 1953. A fost înmormântat, în spatele mormântului stareŃului Ioanichie Moroi. http://ziarullumina.ro

“Totul este săvârşit de la Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt. “

Sf.Chiril al Alexandriei

Programul săptămânii 31 mai - 7 iunie 2015
Duminică
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
31 mai
31 mai
31 mai
1 iunie
2 iunie
3 iunie
5 iunie
5 iunie
6 iunie
6 iunie
7 iunie
7 iunie

ORA
8 - 12
12 - 13
17 - 18
8 - 12
9 - 10
9 - 11
17 – 18
8 – 11
17 – 18
8 - 12
17 - 18

Slujbe
- Sf. Liturghie (Duminica Pogorârii Duhului Sfânt) – Pr.Dragoș
- Vecernia plecării genunchilor (a Sfintei Treimi)
- Acatistul Sfintei Treimi - Pr.Dragoș
- Sf. Liturghie (Sfânta Treime) – Pr.Dragoș
- Program administrativ (zi liberă)
- Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoș
- Taina Sf.Maslu
- Slujba acatistului – Pr.Dragoș
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoș
- Vecernia Duminicii I după Rusalii – Pr.Ticu
- Sf. Liturghie (Duminica Tuturor Sfinţilor) – Pr.Ticu
- Film religios – Pr.Ticu

1 Iunie - Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva, în august 1925, la Conferința Mondială pentru Protejarea
și Bunăstarea Copiilor, la care 54 de reprezentanți din diferite țări, au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului.

