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„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? 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.”               

 (Ioan 7, 37-53) 

Invăţătura aceasta despre Duhul Sfânt şi despre lucrarea Lui este cuprinsă în Simbolul de Credinţă în care zicem: „Şi întru 

Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi 

mărit, Care a grăit prin prooroci". 

Şi acum să vedem, aşa cum am spus la începutul cuvântului, care este folosul nostru sufletesc din praznicul de astăzi, care 

este importanţa lui. 

1. Pentru Biserică, Pogorârea Sfântului Duh este actul de întemeiere a Bisericii creştine, luând fiinţă prima comunitate 

bisericească formată din peste 3000 de persoane. Această primă comunitate creştină a crescut până în ziua de astăzi şi va 

creşte până la sfârşitul veacurilor, pentru a cuprinde cât mai mulţi oameni, căci spune Sfânta Scriptură: „Dumnezeu voieşte ca 

toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină". 

2. Acum, la Cincizecime, Sfinţii Apostoli au fost investiţi cu putere dumnezeiască pentru marea lor misiune de 

propovăduire a Evangheliei la toate neamurile, după cuvântul poruncit lor de Mântuitorul: „Drept aceea mergând, învăţaţi 

toate neamurile, botezându-le în numele tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. "(Mt.28,19-20). 

3. După Pogorârea Duhului Sfânt, apostolii au mers în toată lumea, au propovăduit Evanghelia la toată făptura, au 

întemeiat Biserici, au hirotonit preoţi, pentru ca aceştia să continue întreita lucrare misionară de propovăduire a 

Evangheliei, de sfinţire a credincioşilor prin harul sfintelor slujbe şi de povăţuire a credincioşilor pe cărările mântuirii. 

4. Pentru noi, cei credincioşi, Pogorârea Duhului Sfânt are importanţă prin aceea că ni s-a dat posibilitatea 

fiecăruia să ne putem mântui prin colaborarea noastră cu harul dumnezeiesc pe care îl primim în Biserică prin Sfintele 

Taine şi alte slujbe bisericeşti, lucru care este bine scos în evidenţă de cuvintele de început ale cuvântării noastre, când am zis: 

„Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toţi". 

Să ne ajute Dumnezeu ca harul Duhului Sfânt să fie viu şi lucrător în viaţa fiecăruia dintre noi. 

 Arhimandrit Serafim Joantă - www.crestinortodox.ro/ 

„Din cer şi fără de veste” - Cerul... de atâtea ori noi ne-am întrebat... Cerul e Dumnezeu însuşi, tâlcuieşte după 

Scripturi Sfântul Maxim Mărturisitorul; e lumea lui Dumnezeu, adică Dumnezeu însuşi, Care e prin Sine, şi de la Sine 

e totul; Care este pretutindenitatea existenţei (atotprezenţa lui Dumnezeu); pretutindenitatea lui Dumnezeu şi veşnicia Lui, 

mai ales aceste două atribute. Şi cum tâlcuia Sfântul Ioan Damaschin atât de frumos: Dumnezeu a coborât la noi nu după 

loc, ci după fire. Firea lui Dumnezeu, care e pretutindeni şi învăluie spaţiul şi timpul. 

O, Doamne, ar trebui să ne cutremurăm tot timpul că suntem învăluiţi de Dumnezeu! 

Şi când simţi harul, lumina, se petrece ceva neobişnuit; nu-i ca din lumea aceasta. Te simţi în faţa maiestăţii, 

atotputerniciei lui Dumnezeu. E un cutremur negrăit al sufletului, ceva de domeniul incomprehensibilităţii. Cum spune 

Sfântul Ioan Gură de Aur, este o mărturie unică în faţa a ceva unic. 

(...) 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 adevărului, 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 vot [prin această pocăinţă] in 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 in 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/ 

https://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfantul-maxim-marturisitorul-150991.html
https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/venirea-plecarea-harului-95975.html


, surorile Dreptului Lazăr. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Programul săptămânii  20 iunie  –  27  iunie  2021 

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

 12 - 13 - Vecernia Sfintei Treimi – Pr.Dragoş 

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

 17 - 18 - Acatistul Sf.Treimi –  Pr.Dragoş 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

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

 17 - 19 - Vecernia şi acatistul Sf.Ioan Botezătorul 

Joi 8 - 12 - Sf.Liturghie (Naşterea Sf.Ioan Botezătorul ) –   Pr.Dragoş 

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU  

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

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

 17 – 18  - Vecernia Duminicii I-a după Rusalii –  Pr.Ticu 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (a Tuturor Sfinţilor ) –   Pr.Ticu 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului –  Pr.Ticu 

         Duminică, 20 iunie – Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile). 

                       Luni, 21 iunie – Sfânta Treime;        

                                  Marţi, 22 iunie – Sf.Ier.Grigorie Dascălul; Începutul Postului Sf.Apostoli; 

                                           Joi, 24 iunie – Naşterea Sf.Ioan Botezătorul; 

         Duminică, 27 iunie – Duminica Tuturor Sfinţilor. 
 

        24 iunie - Nașterea Sf.Ioan Botezătorul are un temei biblic, pentru că evenimentul amintit este consemnat de 

Sf.Ev.Luca cu amănunte în Evanghelia Sa. Nașterea aceasta a avut loc cu șase luni înainte de cea a Domnului lisus Hristos. 

Sărbătoarea apare atestată documentar în secolele IV-V, când se fixează definitiv și data Crăciunului. Sărbătoarea Nașterii Sf.Ioan 

Botezătorul, la 24 iunie,  a fost instituită spre a înlocui sărbătorile păgâne agricole din perioada solstițiului de vară (22-23 iunie). 

În calendarul popular este cunoscută sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica. Deși sunt asociate sărbătorii creștine 

a Nașterii Sf.Ioan Botezătorul, Sânzienele își au originea într-un străvechi cult solar. Denumirea este preluată de la Sancta 

Diana, zeiță silvestră. Sânzienele erau considerate, încă din vremea lui Cantemir, ca reprezentări fitomorfe (Florile de Sânziene) 

și divinități antropomorfe. În credința populară, Sânzienele erau considerate a fi niște femei frumoase, niște adevărate preotese ale 

soarelui, divinități nocturne ascunse prin pădurile întunecate, neumblate de om. Conform tradiției, Sânzienele plutesc în aer sau 

umblă pe pământ în noaptea de 23 spre 24 iunie, cântă și dansează, împart rod holdelor, umplu de fecunditate femeile căsătorite, 

înmulțesc animalele și păsările, umplu de leac și miros florile și tămăduiesc bolile și suferințele oamenilor. Sânzienele sunt zâne.  

În dimineața de Sânziene înainte de răsăritul soarelui oamenii strângeau buchete de Sânziene pe care le împleteau în coronițe 

și le aruncau pe acoperișul caselor.  Fetele strângeau flori de Sânziene pentru a le pune sub pernă, în noaptea premergătoare 

sărbătorii, în credința că își vor visa ursitul. În unele zone fetele își făceau coronițe din Sânziene pe care le lăsau peste noapte în 

grădini sau în locuri curate. Dacă dimineața găseau coronițele pline de rouă, era semn sigur de măritiș în vara care începea. 

Sărbătoarea Sânzienelor care marchează mijlocul verii, era considerată și momentul optim pentru culegerea plantelor de leac. 

 

Marţi, 22 iunie - Postul închinat sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel începe anul acesta pe 22 iunie. Lăsatul 

secului se face în Duminica Tuturor Sfinților, adică în prima duminică după Rusalii. Această duminică nu are o dată fixă. Ea se 

sărbătorește în funcție de data Sfintelor Paşti. Anul acesta, Lăsata secului pentru Postul Sfinților Petru și Pavel are loc pe 21 

iunie. Menționăm că dacă Învierea Domnului este prăznuită mai târziu de 1 mai nu mai sunt suficiente zile pentru post. Din acest 

motiv, Sfântul Sinod a decis că "este necesară stabilirea unei perioade de minimum 7 zile pentru acest Post", chiar dacă, în 

baza calculelor Pascaliei, el ar dura mai puțin de o săptămână (Hot. Nr. 5721 / 10 iunie 2015). 

Postul Sfinților Apostoli nu este aspru, sâmbăta și duminica se poate mânca peşte.  

Primele mărturii despre Postul Apostolilor Petru și Pavel sunt din secolul al IV-lea, în scrierea "Constituțiile Apostolice". 

Despre vechimea acestui post avem mărturii și de la Sf.Atanasie cel Mare, Teodoret, episcopul Cirului și Leon cel Mare. Postul 

Sfinților Apostoli a fost cunoscut în trecut și sub denumirea de Postul Cincizecimii, pentru că începe în apropierea sărbătorii 

Pogorârii Duhului Sfânt, fiind considerat o cinstire a Duhului Sfânt care s-a revărsat peste Sfinții Apostoli. 

 

 

                                              Luni, 21 iunie – Sfânta Treime - Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește 
păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 

24 iunie – Ia românească în pictură - Cea mai faimoasă reprezentare a iei românești este cea făcută de Henri Matisse. 

Pictorul desăvârșește în aprilie 1940 „La Blouse Roumaine”. Theodor Pallady a fost cel care i-a dăruit o colecție de ii și, deci, 

cel care a făcut posibilă apariția acestei picturi superbe. Reprezentant fidel al satului românesc, Nicolae Grigorescu a reușit să 

poziționeze ia românească drept un motiv recurent al operei lui. Influența impresionalismului și a Școlii de la Barbizon se observă 

în „Țărancă din Muscel” sau în „Țărancă torcând”. Camil Ressu păstrează valorile tradiției românești prin imortalizarea bluzei 

tradiționale (dar nu numai) în opera sa. În „Ţărănci în biserică” „cel mai spectaculos element este modul de exprimare vizuală cu 

ajutorul culorii, a portului zonal. Atât Constantin Daniel Rosenthal, cât și Theodor Aman au făcut din ia românească un simbol 

al unor evenimente politice extrem de importante în istoria României: Revoluția de la 1848 și Unirea Principatelor din 1859.  

 


