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„Iar în 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: 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. 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? Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El. Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni 

n-a pus mâinile pe El. 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. Şi le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi? Nu 

cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este 

blestemată! A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei: Nu cumva Legea noastră 

judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? 

Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Şi s-a dus fiecare la casa sa.”             (Ev. Ioan 7, 37-53) 
 

 

Iluminaţi şi mişcaţi de Duhul Sfânt, apostolii au început să predice deschis înaintea întregului popor şi a autorităţilor 

iudaice că Iisus era Mesia şi Domnul, cu convingerea că acelaşi Domn Iisus înălţat la ceruri le-a trimis de la 

Dumnezeu-Tatăl pe Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu se exprimă în ei prin „bâlbâiri“ de uimire şi prin vestirea - în alte 

limbi, necunoscute lor până atunci - măreţiilor lui Dumnezeu şi, în acelaşi timp, le dădea capacitatea de a explica într-un 

mod clar şi logic vestea mântuirii. 

Acesta nu era doar un dar excepţional (harismatic) dăruit apostolilor, o înzestrare a slujitorilor cuvântului ca să 

vorbească cu înţelepciune, ci darul lui Dumnezeu care lucrează în Biserica Sa, harul Duhului acordat tuturor celor 

botezaţi sau celor care urmau să se boteze. Neamurile au devenit un popor. 

Chiar dacă Iisus Mântuitorul lucrează deja pe pământ cu putere, totuşi, pentru Biserica apostolică, marele eveniment al 

Cincizecimii a fost de o importanţă capitală prin revărsarea Duhului Sfânt peste toţi, fapt care a făcut rodnică lucrarea 

mântuitoare a Domnului Hristos pentru toţi cei care au crezut în El şi invocă în rugăciune Numele Său. 

Faptele Apostolilor încep cu Cincizecimea, cu suflarea Duhului umplând casa, cu limbile de foc aşezându-se peste 

Apostoli şi peste Fecioara Maria în mijlocul Bisericii, cu darul vorbirii în limbi şi al facerii de minuni, cu darul 

înţelepciunii şi al deosebirii duhurilor, cu ardoarea în propovăduirea Veştii celei Bune. Întreaga istorie a mântuirii 

relatată de cartea Faptelor stă sub semnul Pogorârii Duhului Sfânt. Centrul acestei istorii îl constituie intrarea păgânilor în 

Biserică, intrare aprobată de Sinodul Apostolic de la Ierusalim: începând cu sutaşul Corneliu şi familia sa, apoi continuând 

prin călătoriile misionare ale Sfântului Pavel, neamurile au devenit un popor; poporul lui Dumnezeu. 

„Din pescari, Apostoli, şi din păgâni, mucenici“ Pogorârea Duhului Sfânt este descrisă prin imaginile vântului şi a limbilor 

că de foc. Realitatea dumnezeiască poate fi percepută prin intermediul simbolurilor, dar niciodată acestea nu vor putea 

descrie realitatea intrinsecă a dumnezeirii. 

Modul prezenţei Duhului Sfânt în creştinism este unic. Cincizecimea ne-a descoperit nouă, oamenilor, unitatea 

Duhului Sfânt, care se manifestă în diversitatea persoanelor, limbilor, culturilor şi tradiţiilor religioase. Însă, lucrarea 

şi modul prezenţei Duhului Sfânt în creştinism este unic. Această prezență şi lucrare nu se regăseşte în nici o altă religie.  

Credinţa creştină, născută odată cu Învierea Mântuitorului şi Pogorârea Duhului Sfânt, s-a revelat şi a dovedit că este 

capabilă să unească diferite popoare, ajutându-le să se înţeleagă, chiar folosind limbi diferite, păstrând şi considerând o 

bogăţie diversitatea; o diversitate care exprima credinţa şi iubirea unică a Mântuitorului Hristos, descoperită nouă prin 

trimiterea Duhului Sfânt la Cincizecime. 

Adevărata semnificaţie a Pogorârii Duhului Sfânt stă tocmai în capacitatea ei de a revela identitatea Duhului Sfânt, 

de a-L face cunoscut prin Biserică, pe care o asista şi în care lucrează, îndeplinind misiunea să fundamentală, de a ne 

conduce în împărăţia lui Dumnezeu.                                 Pr. conf. dr. Constantin Preda -  www.crestinortodox.ro 
 

 

Aceasta este taina sărbătorii. Pentru care mulţimea, auzind, a zis: „Ce să facem?" (2, 37). Iar Petru le-a răspuns: „Pocăiţi-

vă!”- schimbă-ţi gândirea, de la eul tău, orgoliul tău, la Dumnezeul cel Viu, Care ne uneşte pe toţi; la Unicul Dumnezeu - al 

adevarului, al luminii, al învierii, al veşniciilor. Ca să nu rămână miliarde de euri care se ciocnesc între ele, pentru că fiecare 

vrea să fie centru. „Şi să se boteze fiecare dintre voi [prin această pocăinţă] ȋn numele lui Iisus Hristos [Cel înviat], spre 

iertarea păcatelor voastre, si veţi primi darul Duhului Sfânt” (2, 38). Şi s-au botezat in ziua aceea ca la trei mii deodată (cf. 

2,41). Aşa cum Hristos era prezent - prin lumina bogăţiei, a eternităţii, a dumnezeirii - în Petru, prin botez deodată Duhul 

Sfânt năştea din nou mulţimile; cum ne-a născut şi pe noi, ca să fie prezent în noi Hristos. 

„Hristos în noi, nădejdea măririi”, cu Tatăl şi în Duhul Sfânt. „Binecuvântat eşti Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel 

cepreainţelepţipe pescari i-ai arătat, trimi- ţăndu-le lor Duhul Sfânt, şi printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, 

slavă Ţie!”  Doamne, slavă Ţie, slavă Ţie! Amin.            Părintele Constantin Galeriu – www.crestinortodox.ro 
 

http://www.crestinortodox.ro/
http://www.crestinortodox.ro/


 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Programul săptămânii  7 iunie  –  15  iunie  2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Pogorârea Sf.Duh) –   Pr.Ticu 

    12 - 13 - Vecernia Sf.Treimi (a plecării genunchilor) –   Pr.Ticu 

Luni     8 – 12 - Sf.Liturghie (Sf.Treime) –   Pr.Ticu 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri    9 – 10 - Sfinţirea mică a apei –   Pr.Ticu                

Joi     17 - 18 - Acatistul Sf.Ier.Luca, episopul Crimeei  –   Pr.Dragoş                

Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

     17 - 18 - Acatistul Sf.Gheorghe  –   Pr.Ticu           

Sâmbătă     8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 

  17 - 18 - Vecernia Duminicii I după Rusalii –   Pr.Dragos 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie a Tuturor Sfinților) –    Pr.Dragos 

    17- 18 - Paraclisul Maicii Domnului 

        Luni, 8 iunie – Sf.TREIME;. 

                    Marți, 9 iunie - Sf.Chiril, arhiepiscopul Alexandriei;   

                           Joi, 11 iunie - Sf.Ier.Luca, episcopul Crimeei; Sf.Ap.Bartolomeu și Barnaba; 

                                                  Vineri, 12 iunie – Sf.Cuv.Onufrie și Petru Athonitul; 

                                                     Vecernia Sfintei Treimi (Vecernia plecării genunchilor) 

In Biserica Ortodoxa este randuit ca la sfarsitul Sfintei Liturghii de Rusalii sa fie oficiata Vecernia Rusaliilor, cunoscuta si 

sub denumirea de slujba plecarii genunchilor. Cea mai importanta particularitate este faptul ca stand in genunchi in fata Sfintelor 

Usi, preotul citeste sapte rugaciuni, impartite in trei grupe. Ele invoca ajutorul Sfintei Treimi, amintind de cele sapte daruri ale 

Sfantului Duh care s-a pogorat in ziua Cincizecimii. De asemenea, in ele sunt prezente si cereri pentru cei adormiti in Domnul. 

Ingenuncherea in zi de duminica sau de mare sarbatoare a fost interzisa de Parintii Bisericii tocmai pentru ca bucuria 

praznicului sa fie deplina. De Rusalii, chiar daca este Praznic Imparatesc, slujitorii si credinciosii ingenuncheaza pentru ca atat 

de mare este darul Duhului Sfant, incat plecarea genunchilor arata starea de smerenie si de rugaciune staruitoare necesara pentru a 

fi vrednici de Pogorarea Sfantului Duh. Aceste rugaciuni sunt atribuite de unii liturgisti Sf.Sofronie Patriarhul Ierusalimului. 

Prima Rugăciune a plecării genunchilor este îndreptată către Dumnezeu-Tatăl. Este vorba de o rugăciune „bărbătoasă”! O 

rugăciune de recunoaștere a păcatelor, fără încercări de a aduce zadarnice justificări sau de a arunca vina asupra altora. 

A doua Rugăciune îndreptată către Domnul nostru Iisus Hristos este urmată de a treia Rugăciune, adresată și aceasta, la 

rândul ei, tot Celei de a Doua Persoane a Treimii, și cuprinde această cerere plină de umilință: „Auzi-ne pe noi care ne rugăm Ție: 

Odihnește suflete robilor tăi, ale părinților și fraților noștri, care au adormit mai-nainte, și ale celorlalte rudenii după trup, și ale 

tuturor celor de o credință cu noi, pentru care și facem acum pomenire”.  

Spunea unul dintre Sfinți că nimic nu îl înduplecă pe Dumnezeu mai mult ca rugăciunea făcută pentru cei adormiți. 

Întrucât „în iad nu este pocăință”, cei mutați de aici nu mai pot să se ajute pe ei înșiși. Astfel, singurul glas al acestora este glasul 

nostru! Singura lor cerere de milostivire este cererea noastră! Singura lor rugăciune este rugăciunea noastră! Prin aceasta, cea de-a 

treia Rugăciune a plecării genunchilor are o greutate și o semnificație aparte! Este rugăciunea dragostei și a milostivirii, a 

iubirii de frați și a recunoștinței pentru cei care sunt în mâinile lui Dumnezeu!                 ÎPS Iosif, Mitropolit de Proikonnisos   

Marți, 9 iunie - Sf.Chiril, arhiepiscopul Alexandriei (+ 444) a combatut invatatura lui Nestorie, care sustinea ca in 

Hristos exista doua persoane: una dumnezeiasca, a Fiului lui Dumnezeu, nascut din vesnicie din Tatal, si alta omeneasca, a lui 

Iisus Hristos, nascut din Fecioara Maria. Aceasta invatatura contrara Sfintei Scripturi, ducea la concluzia ca Maica Domnului nu 

poate fi numita "Nascatoare de Dumnezeu“, ci "Nascatoare de om“. 

         Sfantul Chiril al Alexandriei a invatat ca in Hristos sunt doua firi, una dumnezeiasca si una omeneasca, unite intr-o 

singura persoana, cea a Fiului lui Dumnezeu. Si pentru ca aceeasi persoana, nascuta din vesnicie din Tatal, Se naste ca om 

din Fecioara Maria, Maica Domnului este "Theotokos“, "Nascatoare de Dumnezeu". Sinodul al III lea ecumenic de la Efes 

din anul 431, recunoaste in mod oficial titlul de "Theotokos" Maicii Domnului.                                       www.crestinortodox.ro/ 

 
Joi, 11 iunie - Sf.Ier.Luca, episcopul Crimeei  este un sfant al veacului nostru, fiind mai intai medic al trupului (chirurg), 

iar mai apoi medic si al sufletelor (arhiepiscop). Intreaga lui viata se poate rezuma in cateva din cuvintele sale: "Am iubit 

patimirea, fiindca minunat curateste sufletul." Numit doctor "fara-de-arginti", Sf.Luca al Crimeei a fost un ierarh marturisitor ce 

a patimit mult pentru dragostea si credinta lui in Hristos in temnitele comuniste. Nascut intr-o familie princiara, sfantul a fost un 

bun chirurg si profesor universitar, iar in cele din urma, unul dintre marii predicatori ai secolului nostru. 

In plina teroare bolsevica, un chirurg de exceptie refuza sa opereze fara icoana Maicii Domnului. Fiecare operatie 

incepea si se termina cu rugaciune catre Maica Domnului, iar curatarea trupului cu iod, spre dezinfectare, o facea sfantul 

in semnul crucii, spre ajutor. Episcopul chirurg Luca Voino-Iasenetki, marturisitor al credintei in Hristos si titan al stiintei 

deopotriva ofera lumii contemporane o minunata lectie de jertfire de sine, de slujire a semenilor si de sfintenie. 

Paraclisul „Sfintii Imparati Constantin si Elena” al Institutului de Endocrinologie „C. I. Parhon” din Capitala 

adaposteste, incepand din 13 martie 2010, un fragment din moastele Sfantului Luca, Arhiepiscopul Crimeii. Fragmente din 

cinstitele moaste  se mai afla, in Bucuresti, si in Paraclisul „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” al Spitalului Clinic de Urgenta 

Floreasca și la parohia  Șerban Voda, sectorul 4. 

 

 

 

http://www.crestinortodox.ro/



