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Duminica a VIII-a după Paşti
Duminica Mare, a Rusaliilor,
a Cincizecimii)
„ 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.” (Ev. Ioan 7, 37-53)

În Simbolul credinţei noastre creştine, noi mărturisim despre Sfântul Duh că El este "Domnul de-viaţă-Făcătorul, Care din
Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, Care a grăit prin prooroci". El este veşnic. Deci, este
fără început şi fără sfârşit, deofiinţă cu Tatăl şi cu Fiul. El are în Sine toate atributele dumnezeirii şi este prezent şi activ în toate
lucrările îndreptate spre lume ale Sfintei Treimi.
El ia parte cu Tatăl şi cu Fiul la cele două creaţii:
1. La Facerea lumii "Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor" (Facere 1, 2);
2. La refacerea spirituală a lumii - săvârşită prin întruparea Mântuitorului - Sfântul Duh lucrează la renaşterea şi sfinţirea
omului şi a lumii.
El este Mângâietorul, Duhul Adevărului, Izvorul harului şi Vistierul bunătăţilor.
De-a lungul istoriei zbuciumate a Vechiului Testament, Duhul Sfânt a grăit prin Prooroci, pregătind omenirea pentru
venirea Mântuitorului în lume. Noul Testament adevereşte ca Sfântul Duh este mereu prezent în viaţa pământească a
Mântuitorului. Astfel, când Iisus Hristos se întrupează, Duhul Sfânt îi este premergător - la Buna Vestire a Fecioarei. Când
Domnul Hristos se botează, Duhul îi este mărturisitor.
Calea către aceasta împărăţie este lungă, ea începe de aici, de pe pământ şi continuă sus, în ceruri. Şi, ca orice călătorie, nu este
lipsită de surprize şi primejdii. Este greu să mergem singuri pe această cale, căci putem slăbi sau ne putem rătăci. Avem nevoie de
o călăuza sigură, de îndrumare temeinică, de îmbărbătare şi ajutor pe această cale spre împărăţia lui Dumnezeu. Din mila lui
Dumnezeu, avem o asemenea călăuza sigură şi încercată, o instituţie sfântă, străveche şi puternică, întemeiată pe Jertfa
Mântuitorului, pe mărturisirea Apostolilor, pe sângele martirilor, pe experienţa şi învăţăturile bogate ale Sfintei Scripturi şi ale
Sfintei Tradiţii. Această venerabilă călăuză este Sfânta Biserică dreptmăritoare, înzestrată cu Sfintele ei Taine şi cu toate
bogătiile şi harurile Sfântului Duh, de la întemeierea căreia prăznuim astazi aproape două milenii. Să ne folosim cu smerenie de
puterile şi de luminile ei ! Să cerem, să primim şi să ne folosim cu dragoste de influenţele ei binefăcătoare, pentru curăţirea noastră
de păcăte, pentru luminarea şi înnoirea noastră, pentru ocrotirea şi îmbărbătarea noastră pe calea vieţii cinstite, curate şi paşnice,
pe calea mântuirii noastre, supunând voia noastră cea pătimaṣă voii lui Dumnezeu şi începând toate rugăciunile noastre cu
chemarea în ajutor a Sfântului Duh, Mângâietorul, Care este împăratul ceresc - Duhul Adevărului şi Sfinţitorul vieţii noastre -, şi
să ne rugăm, zicând: "Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti, Vistierul
bunătăţilor şi Dătătorule-de-viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeştene pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte,
Bunule, sufletele noastre". Amin
Părintele Sofian Boghiu – www.crestinortodox.ro
Părintele Teofil Părăian despre 5 texte din Sfânta Liturghie în care se pomeneşte chiar numele de Treime:
www.nistea.com
1. Mai întâi în antifonul al doilea în cuprinsul alcătuirii "Unule născut Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu", unde la sfârşit zicem despre
Fiul lui Dumnezeu Care S-a făcut om că este Unul din Sfânta Treime: "Unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl şi cu
Duhul Sfânt, mântuieşte-ne pe noi".
2. Un al doilea text în care apare cuvântul Treime este cel din imnul Heruvimic: "Noi, care pe Heruvimi cu taină închipuim şi
făcătoarei de viaţă Treimi întreit-sfântă cântare aducem".
3. Al treilea text este cel cu care se răspunde la îndemnul: "Să ne iubim unii pe alţii ca într-un gând să mărturisim", adică: "Pe Tatăl,
pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită".
4. Un al patrulea text, este răspunsul pe care îl dau credincioşii la îndemnul preotului "Să mulţumim Domnului". Răspunsul este: "Cu
vrednicie şi cu dreptate este a ne închina Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimei Celei de o fiinţă şi nedespărţite".
5. Cel de-al cincilea text şi anume răspunsul la binecuvântarea pe care o dă preotul cu Sfântul Potir în mână când zice: "Mântuieşte,
Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta" şi când credincioşii răspund: "Am văzut lumina cea adevărată, am primit
Duhul cel ceresc; am aflat credinţa cea adevărată, nedespărţitei Sfintei Treimi închinându-ne, că Aceasta ne-a mântuit pe noi".

Marele duhovnic de la Mănăstirea Petru-Vodă, părintele Iustin Pârvu, ṣi-a dat sufletul în mâinile lui
Hristos pe 16 iunie, în jurul orelor 22.40, dupa o indelungată suferinţă, la vârsta de 94 de ani. In 1948 a fost
condamnat la 12 ani de inchisoare pe motive politice ṣi a trecut prin închisorile comuniste de exterminare de la
Aiud, Baia Sprie, Gherla ṣi Periprava. In 1960, dupa ispăṣirea pedepsei de 12 ani, a mai urmat o perioadă de 4
ani, la Aiud. A fost eliberat în 1964. Din 1966 până în 1974 a fost preot monah la Măn.Secu, iar din 1974 în
1989 a fost preot monah la Măn. Bistrita. In 1989 a revenit ca preot monah la Secu, până în 1991. In 1991 a sosit
la Petru Vodă, unde a început punerea temeliei Mănăstirii Petru Vodă (de călugări), unde a fost ṣi staret.

24 iunie – Sfânta Treime - În Biserica Ortodoxă nu există o icoană a Sfântului Duh prin excelenţă, după
cum nu există nici o icoană în care să-L întâlnim reprezentat numai pe Dumnezeu Tatăl.
Astfel de icoane nu există nu pentru că Părinţii Bisericii ar fi dus lipsă de imaginaţie, ci deoarece acestia au
rămas fideli adevărului de credinţă revelat în Sfânta Traditie ṣi in Sfânta Scriptură, potrivit căruia temeiul oricărei
icoane îl reprezintă Persoana intrupată a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Hristos este nedespărtit de Celelalte
două Persoane ale Sfintei Treimi.
Întâlnim în Sfânta Scriptură mai multe realităţi simbolice ce fac trimitere la Duhul Sfânt, cea de-a treia
Persoană a Sfintei Treimi. Cele mai cunoscute sunt porumbelul, vântul, norul luminos, îngerul, untdelemnul ṣi focul.
Asa se face că, în patru icoane întâlnim Sfântul Duh reprezentat în următoarele patru forme: ca porumbel, în
icoana Botezului Domnului; ca nor de formă geometrică, în icoana Schimbării la Faţă, ca limbi de foc, în
icoana Cincizecimii, si ca inger în icoana Sfintei Treimi (Teofania de la Mamvri).
Duhul Sfânt "în chip de înger” în icoana Sfintei Treimi
Reprezentarea Sfântului Duh în chip de înger o întâlnim in icoana Sfânta Treime sau Ospitalitatea lui Avraam.
Reprezentarea Sfintei Treimi în această scenă înfăţiṣează trei ingeri aflati lângă cortul lui Avraam ṣi lângă Stejarul
Mamvri, primiti fiind de Avraam si soţia sa, Sara. Tinerii sunt înfăţiṣaţi cu aureole, asezati la masă.
Legat de Teofania de la Mamvri, Părintii Bisericii ne invaţă că cei trei îngeri nu erau, în mod cert, asemănări
ale lui Dumnezeu, întrucât aceste Ipostasuri divine nu sunt îngeri. Ingerii au apărut ca simboluri ale Acestora, ca
"tipuri”, pentru a arăta că unul ṣi singurul Dumnezeu este Treime.
In incheiere amintim faptul că nici o astfel de reprezentare iconografică a Sfântului Duh nu trebuie să lase
impresia celor ce privesc că Acesta este infăţiṣat în natura Sa reală - ṣi nu ca manifestare simbolică - fapt subliniat de
altfel prin expresiile "ca un porumbel”, "în chip de limbi de foc” etc.
www.crestinortodox.ro
29 iunie - Postul Sfinţilor Apostoli Petru si Pavel este cunoscut în popor sub denumirea de Postul Sâmpetrului. Este
rânduit de Biserică în cinstea celor doi apostoli ṣi în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante
(Fapte 13,2 si 14,23). Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel era numit în vechime Postul Cincizecimii, datorită darurilor Sfântului
Duh, care s-au pogorât peste Sfinţii Apostoli.
Primele mărturii despre Postul Apostolilor Petru ṣi Pavel le avem din secolul al IV lea, în Constituţiile Apostolice. Mai târziu
vom găsi informaţii despre acest post la Sfântul Atanasie cel Mare, Teodoret, episcopul Cirului ṣi Leon cel Mare. Potrivit
cercetătorilor, acest post era ţinut la început numai în cercurile monahale si abia mai tarziu s-a extins si la credinciosi.
Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel nu are o durată fixă, deoarece începutul lui este în functie de data variabilă a Sfintelor
Paṣti. Acest post începe întotdeauna în lunea după Duminica Tuturor Sfinţilor, prima duminica după Rusalii - Pogorârea Sfântului
Duh. Astfel, se poate întâmpla ca Duminica Tuturor Sfintilor să fie după 29 iunie ṣi Postul Sfintilor Petru si Pavel să se desfiinţeze.
În acest caz Sfântul Sinod a hotărât să se ţină trei zile dinaintea sărbătorii Sfinţilor Apostoli.
www.crestinortodox.ro
Subiectul catehezei din 23 iunie 2013 – Duhul Sfânt tainic prezent în Vechiul Testament şi descoperit în Evanghelii
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8 - 11
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17 - 18
8 - 12
17 - 19
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23 iunie 2013 – 30 iunie 2013
Slujbe
- Sf.Liturghie (Pogorârea Sf.Duh ) - Pr.Dragoṣ
- Vecernia Sfintei Treimi ( a “plecării genunchilor”)
- Paraclisul Maicii Domnului ṣi Cateheză - Pr.Dragoṣ
- Sf.Liturghie ( Sfânta Treime ) - Pr.Dragoṣ
- Acatistul Sf.Arhangheli Mihail ṣi Gavriil – Pr.Dragoṣ
- Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoṣ
- Taina Sfântului MASLU
- Vecernia , Acatistul Sf.Apostoli Petru ṣi Pavel ṣi Litia - Pr.Dragoṣ
- Sf.Liturghie (Sf.Ap.Petru ṣi Pavel )
ṣi pomenirea celor adormiţi - Pr.Dragoṣ
- Vecernia Duminicii I după Rusalii - Pr.Ticu
- Sf.Liturghie (Duminica Tuturor Sfinţilor ) - Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului ṣi Cateheză - Pr.Ticu

