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Nu putem să ne gândim la Domnul Hristos 

decât ca la Cel ce șade de-a dreapta Tatălui, 

nu putem să-L avem în vedere pe Domnul 

Hristos decât ca pe Cel ce este în Cer și 

pretutindeni, pretutindeni cu Dumnezeirea și 

în Cer cu firea omenească.  

 

 

(†) Înălțarea Domnului 

(Ispasul)  
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sărbătoarea Înălțării este pentru noi 

totdeauna prezentă, deoarece noi nu putem să 

ne întâlnim cu Domnul Hristos altfel decât cu 

Cel care S-a înălțat la Cer. Nu putem să ne 

gândim la Domnul Hristos decât ca la Cel ce 

șade de-a dreapta Tatălui, nu putem să-L 

avem în vedere pe Domnul Hristos decât ca 

pe Cel ce este în Cer și pretutindeni, 

pretutindeni cu Dumnezeirea și în Cer cu 

firea omenească. De câte ori stăm în fața 

Domnului nostru Iisus Hristos, noi stăm în 

fața Domnului Hristos Celui ce S-a înălțat la 

Cer. 

 

 Pomenim noi Întruparea Fiului lui 

Dumnezeu, Nașterea Mântuitorului nostru, 

pomenim Botezul Lui, pomenim Schimbarea 

la Față, pomenim cu sărbătoare Jertfa Lui cea 

mântuitoare, Învierea cea de-a treia zi, 

Înălțarea la Cer, însă toate acestea le 

pomenim și le sărbătorim din perspectiva 

Înălțării, adică de pe poziția noastră în fața 

Mântuitorului nostru Cel ce S-a înălțat la Cer. 

Prin urmare, și când pomenim Întruparea 

Fiului lui Dumnezeu la Bunavestire și 

Nașterea Lui ca om la Crăciun, și când 

pomenim toate celelalte, le pomenim 

învăluite cumva în gândul că Domnul nostru 

Iisus Hristos este în Cer și șade de-a dreapta 

Tatălui, și este pretutindenea, și este și în 

sufletele noastre înălțat mai presus de lumea 

aceasta. 

(Părintele Teofil Părăian, Lumini de gând, 

Editura Antim, 1997, p. 154) 

 

……. 

 

Arhimandritul Teofil Părăian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Părintele Teofil (1929-2009) a fost şi 

rămâne un reper luminos şi sigur, o persoană 

care a întrupat concret bucuria şi 

certitudinea credinţei, un propovăduitor al 

credinţei lucrătoare prin iubire. A fost un 

ziditor de suflete şi a renăscut pe mulţi la 

viaţa duhovnicească în Hristos şi în Biserică 

prin predicile, conferinţele sau îndrumările 

sfinţiei sale. Nevăzător, dar luminat, om al 

rugăciunii, Părintele Teofil şi-a întemeiat 

viaţă pe credinţă şi cultură.  

 

Sursa: doxologia.ro 
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Fiul este lumina Tatălui care a venit în lume 

ca să ne lumineze calea spre veşnicie, iar 

Duhul Sfânt e căldura care vine de la Tatăl 

ca să ne încălzească inimile şi să aprindă în 

ele iubirea lui Dumnezeu. Astfel, cum soarele 

cu lumina şi căldura una sunt, la fel una sunt 

Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – Preasfânta 

Treime.  

 

Ce este Sfânta Treime? 
——  •  —— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tot cu ajutorul meditaţiei şi al 

judecăţii sănătoase putem dezvălui şi pricepe 

şi alte taine din marele adevăr al dumnezeirii 

creştine. Dogma credinţei creştine învaţă 

că Fiul se naşte din Tatăl şi Duhul Sfânt 

purcede din Tatăl mai înainte de toţi vecii, 

adică din eternitate. Cum se poate aceasta? 

Nu este cu neputinţă de răspuns: Fiul s-a 

născut din Tatăl cum se naşte cuvântul din 

minte şi Duhul Sfânt purcede din Tatăl cum 

purcede fapta din voinţă. Cuvântul se naşte 

din minte, nu purcede; şi fapta purcede din 

voinţă, nu se naşte. La fel se naşte Fiul şi 

purcede Duhul Sfânt din Tatăl... Dumnezeu 

Tatăl e soarele universului, care există din 

veşnicie. Fiul este lumina Tatălui care a venit 

în lume ca să ne lumineze calea spre veşnicie, 

iar Duhul Sfânt e căldura care vine de la 

Tatăl ca să ne încălzească inimile şi să 

aprindă în ele iubirea lui Dumnezeu. Astfel, 

cum soarele cu lumina şi căldura una sunt, la 

fel una sunt Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – 

Preasfânta Treime. 

 

 Aceasta e, foarte pe scurt, învăţătura 

creştină despre Dumnezeu, pe care o crede şi 

o mărturiseşte Biblia întreagă – cea mai 

importantă capodoperă şi mărturie a 

adevărului existenţei lui Dumnezeu; 

învăţătura pe care o cred şi o mărturisesc cei 

peste opt sute de milioane de creştini, câţi 

numără astăzi sub aripile lui creştinismul. 

 

 Dacă adăugăm acest argument, de cea 

mai mare autoritate, la toate celelalte dovezi 

şi probe despre existenţa lui 

Dumnezeu, concluzia generală care se 

impune minţii şi inimii noastre, cu o 

impresionantă forţă de convingere, aceasta 

este: Dumnezeu există. La concluzia, 

convingerea şi mărturisirea adevărului 

existenţei lui Dumnezeu ne duc lumea 

întreagă şi omenirea întreagă, natura şi 

istoria, judecata logică şi conştiinţa morală, 

mintea şi inima, raţiunea şi revelaţia, Biblia şi 

Biserica creştină. Toate sunt monumente şi 

temple ale credinţei în Dumnezeu, toate ne 

răspund în cor: Dumnezeu este Creatorul 

lumii, Dumnezeu este Părintele nostru 

iubitor! 

 

 Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat 

nouă, binecuvântat este cel ce crede în 

numele Domnului! 

 

(Ilarion V. Felea, Religia iubirii, Editura 

Reîntregirea, Alba-Iulia, 2009, pp. 138-139) 

 

Sursa: doxologia.ro 
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Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi 

împreună în acelaşi loc. 

Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca 

de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut 

toată casa unde şedeau ei. 

Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi 

au şezut pe fiecare dintre ei. 

Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au 

început să vorbească în alte limbi, precum le 

dădea lor Duhul a grăi. 

 

 

 

 

 

Pogorârea Sfântului Duh  

(Cincizecimea sau Rusaliile) 
——  •  —— 

 

Sărbătoarea Pogorârii Sfântului 

Duh, Cincizecimea sau Rusaliile, are loc 

după Învierea Domnului (Sfintele Paşti) şi 

Înălţarea Sa la ceruri. 

 

Pogorârea Sfântului Duh, anunţată 

în Vechiul Testament de profeţii mesianici, 

este denumită "capătul sărbătorilor", adică 

evenimentul cu care se încheie istoria 

mântuirii realizată de Hristos. 

 

La Ierusalim, în cea de-a cinzecea zi 

de la Învierea Lui Hristos, când Duhul Sfânt 

a venit în lume şi S-a pogorât peste Sfinţii 

Apostoli, s-a întemeiat Biserica lui Hristos. 

 

Venirea pe pământ a celei de a treia 

persoane a Preasfintei Treimi a făcut-o 

cunoscută însuşi Mântuitorul Iisus Hristos în 

seara Cinei de Taină: "Eu vă spun adevărul. 

Vă este de folos ca să Mă duc Eu. Căci dacă 

nu Mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la 

voi, iar dacă Mă voi duce, îl voi trimite la 

voi". (Ioan 16, 7) 

 

Despre puterea Sfântului Duh, 

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că: "Precum 

focul cel pământesc preface lutul cel moale 

într-un vas vârtos, apa şi focul Sfântului Duh, 

când cuprinde un suflet binegânditor, îl face 

mai tare decât fierul, deşi el înainte era mai 

moale decât lutul, aşa că păcatul nu mai 

poate vătăma sufletul cel acum întărit". 

 

Iar omul, care cu puţin mai înainte 

era pătat cu întunecimea păcatului, prin harul 

Sfântului Duh se face mai luminat şi mai 

strălucit decât soarele. 

 

Aceasta învaţă Sfântul Apostol 

Pavel, când scrie: "Nu vă înşelaţi, că nici 

curvarii, nici slujitorii idolilor, nici 

precurvarii, nici malachii, nici sodomenii, 

nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici 

ocărâtorii, nici răpitorii, împărăţia lui 

Dumnezeu nu vor moşteni" (I Corint. VI, 9, 

10), arată marele teolog şi Părinte al Bisericii 

Ioan Gură de Aur. 

 

Duhul Sfânt S-a pogorât peste 

Sfinţii Apostoli, duminică dimineaţa, în ziua 

Cincizecimii, în chip de limbi de foc, nu în 

chip de porumbel ca la Botezul Domnului, 

spune arhimandritul Ilie Cleopa. 

 

Venirea Sfântului Duh peste 

Apostoli, care se găseau în foişorul Cinei de 

Taină, de pe muntele Sion, este descrisă 

astfel: "Când a sosit ziua Cincizecimii, erau 

toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără 

de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de 

vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa 

unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, 

limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre 

ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au 

început să vorbească în alte limbi, precum le 
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dădea lor Duhul a grăi (...) Şi toţi erau uimiţi 

şi nu se dumireau, zicând unul către altul: Ce 

va să fie aceasta?" (Fapte 2, 1-13). 

 

În Ierusalim se aflau atunci iudei din 

toate părţile pământului, care trăiau între 

neamuri: Parţi, mezi şi elamiţi şi cei ce 

locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în 

Capadocia, în Pont şi în Asia, în Frigia şi în 

Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei, romani, 

aflaţi în treacăt, iudei şi prozeliţi, cretani şi 

arabi. Toţi aceşti oameni care vorbeau limba 

locului din care veneau îi auzeau şi îi 

înţelegeau pe Sfinţii Apostoli despre faptele 

minunate ale lui Dumnezeu în limba fiecărui 

asculător. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiar în acel ceas Sfântul Apostol 

Petru a rostit prima sa predică în faţa 

mulţimii, mărturisind că Iisus Hristos este 

Fiul lui Dumnezeu, Care a venit pe pământ 

pentru mântuirea oamenilor. Auzind ei 

cuvântul lui, au întrebat ce să facă, iar 

Apostolul Petru le-a răspuns: "Pocăiţi-vă şi 

să se boteze fiecare dintre voi în numele lui 

Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor şi veţi 

primi darul Duhului Sfânt" (Fapte 2, 37-38). 

 

La cuvântul Apostolului Petru au 

crezut în Hristos şi s-au botezat în ziua aceea 

ca la trei mii de oameni. 

 

Duhul Sfânt, a treia persoană a 

Sfintei Treimi (dogma despre Treimea 

dumnezeirii este fundamentală şi are 

implicaţii asupra întregii învăţături creştine), 

care a fost dăruit comunităţii apostolice 

primare, a înzestrat Biserica cu tot ceea ce 

era necesar organismului creştin: 

propovăduirea Evangheliei, Sfintele Tainele, 

harismele, diaconia. 

 

Existenţa istorică şi orice acţiune 

sacramentală a Bisericii depind acum de 

invocarea Duhului Sfânt. 

 

După ce Sfinţii Apostoli au primit 

Duhul Sfânt, trăgând sorţi, s-au dus în toate 

părţile pământului să vestească Evanghelia 

mântuirii şi credinţa în Iisus Hristos, 

începând de la Ierusalim. 

 

Iar prin Sfinţii Apostoli, Duhul 

Sfânt a fost transmis în lume tuturor celor ce 

cred în Hristos, prin Sfintele Taine ce se 

săvârşesc în Biserică de către preoţi şi 

episcopi.  

 

(surse: Pogorârea Sfântului Duh - Sfântul 

Ioan Gură de Aur (http://

www.voscreasna.com); vol. "Predici la 

praznicele împărăteşti şi la sfinţii de peste 

an", arhimandrit Ilie Cleopa, 1996; 

Dicţionarul de Teologie Ortodoxă, 1994) 

AGERPRES/ (Documentare - Mariana Zbora

-Ciurel, editor: Liviu-Ioan Tatu) 

 

www.agerpres.ro 
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Mai înainte de a naște Fecioara pe Hristos, a 

născut cea stearpă, în zilele sale pe 

Înaintemergătorul lui Hristos, ca acei ce vor 

vedea nașterea cea peste fire din cea 

îmbătrânită, să creadă nașterii celei mai 

presus de fire, care avea să fie din Fecioara 

cea nenuntită și să zică în sine: „Puterea cea 

atotputernică a lui Dumnezeu, Care a 

dezlegat nerodirea bătrânei, aceea este 

puternică ca și pe Fecioara cea neîntinată să 

o facă maică”.  

 

Nașterea Sfântului Ioan 

Botezătorul 
——  •  —— 

 

 Soarele cel neapus, Hristos, 

Mântuitorul nostru, vrând să răsară lumii, și 

acum plecând cerurile și pogorându-Se în 

pântecele fecioresc cel mai curat decât 

cerurile, se cădea mai întâi să iasă luceafărul 

din cea stearpă, adică Sfântul Ioan 

Înaintemergătorul, ca să meargă înainte, ca 

un vestitor, propovăduind și zicând: Vine Cel 

mai tare decât mine, în urma mea. Deci, 

împlinindu-se vremea Sfintei Elisabeta ca să 

nască, a născut fiu la bătrânețile sale din 

pântece sterp, precum de demult Sara a 

născut pe Isaac. Mai înainte de a naște 

Fecioara pe Hristos, a născut cea stearpă, în 

zilele sale pe Inaintemergătorul lui Hristos, ca 

acei ce vor vedea nașterea cea peste fire din 

cea îmbătrânită, să creadă nașterii celei mai 

presus de fire, care avea să fie din Fecioara 

cea nenuntită și să zică în sine: „Puterea cea 

atotputernică a lui Dumnezeu, Care a 

dezlegat nerodirea bătrânei, aceea este 

puternică ca și pe Fecioara cea neîntinată să o 

facă maică”. 

 

Nașterea cea minunată a Sfântului 

Ioan a fost înaintemergătoare Nașterii lui 

Hristos cea minunată. Minunea se aștepta 

după minune; după maica cea stearpă, Maica 

cea pururea Fecioară; după nașterea cea 

minunată a Elisabetei, nașterea cea străină a 

Fecioarei, pentru că la amândouă maicile, 

rânduiala nașterii covârșea rânduielile firii, 

așa voind Dumnezeu, Căruia toată firea îi 

este slujitoare ca unui Ziditor. 

 

Iar după ce Elisabeta a născut, 

vecinii care locuiau împrejur au auzit de 

aceasta, asemenea rudeniile și cunoscuții și 

toți se bucurau împreună cu ea; căci Domnul 

a făcut milă cu dânsa, ridicând de la dânsa 

ocara nerodirii de copii. Astfel, s-au împlinit 

cuvintele Binevestitorului Gavriil, care a zis 

către Zaharia: Femeia ta va naște fiu și mulți 

se vor bucura de nașterea lui! Deci pe de o 

parte se bucurau rudeniile, iar pe de alta, 

aceia care erau cuprinși cu mare dorință 

pentru Mesia Cel așteptat, deși nu stiau că a 

sosit taina întrupării lui Hristos, însă în 

vremea nașterii Inaintemergătorului lui 

Hristos, duhul lor se pornea într-înșii spre 

bucurie, Sfântul Duh veselind inimile lor, ca 

și cum le dădea o înștiințare pentru câștigarea 

așteptării lor. 

 

Și în ziua a opta au venit preoții și 

prietenii în casa lui Zaharia, ca să taie pruncul 

împrejur și toți voiau să-i pună numele tatălui 

său, Zaharia; dar maica lui nu se învoia, 

pentru că, fiind soție de prooroc și născătoare 

de prooroc, Sfânta Elisabeta era ea însăși 

plină de darul proorociei. Deci ea proorocește 

a poruncit ca pruncul cel născut al lor să se 

numească cu acel nume pe care nu îl auzise 

de la bărbat, de vreme ce el s-a întors de la 

biserică la casa sa avându-și legată limba cu 

amuțire și nu putea să spună soției sale cum a 

văzut pe îngerul care i-a binevestit zămislirea 

fiului său și a zis: Vei pune numele lui Ioan. 

Deci de Sfântul Duh fiind povățuită maica, a 

numit pe prunc Ioan, ca o proorocită, căci ea 

a cunoscut proorocește și venirea la dânsa a 
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Maicii lui Dumnezeu și i-a zis: De unde-mi 

este mie aceasta, ca să vină Maica Domnului 

meu la mine? Iar cei ce voiau să taie împrejur 

pruncul, făceau semne tatălui său, cum ar voi 

să-l numească. Iar el, cerând o tăbliță, a scris: 

Ioan să-i fie numele lui! Și îndată s-a deschis 

gura lui Zaharia și limba lui s-a dezlegat din 

amuțire și vorbea, binecuvântând pe 

Dumnezeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atunci toți s-au minunat de acele 

mari minuni: cum a născut cea îmbătrânită, 

cum maica și tatăl cel mut s-au unit la un 

nume, cu care să numească pe fiu și cum, 

după scrierea numelui, mutul îndată a grăit și, 

ce a scris cu mâna, aceea a grăit și cu limba. 

Deci numele lui Ioan s-a făcut ca o cheie a 

gurilor părinților, deschizându-le spre slava 

lui Dumnezeu. Astfel a cuprins frica și 

mirarea pe toți cei ce viețuiau împrejur, 

pentru că toți cei ce auzeau acestea se 

minunau cu spaimă de acele preaslăvite 

minuni ale lui Dumnezeu și se povesteau 

cuvintele acestea în toată partea muntelui 

Iudeei, adică în hotarele Hebronului, cetatea 

preoților, unde era casa lui Zaharia. Pentru că 

acea cetate, încă din zilele lui Isus Navi a fost 

hotărâtă sfințitei seminții a lui Aaron; iar de 

la Ierusalim și până la dânsa era cale de opt 

ceasuri. Acea cetate era mai departe de 

Betleem, la un loc mai înalt, și se numea 

„cetatea muntelui”, pentru munții săi cei 

înalți, iar hotarele ei se numeau „părțile 

muntelui”, precum se scrie în Evanghelie 

despre Preacurata Născătoare de Dumnezeu: 

Sculându-se Maria din Nazaretul Galileei, s-a 

dus la munte degrabă în cetatea Iudeei - adică 

în Hebron -, și a intrat în casa lui Zaharia și s-

a închinat Elisabetei. 

 

Deci, într-acea parte a muntelui, cei 

ce auzeau de măririle lui Dumnezeu, care se 

făceau în casa lui Zaharia, se minunau foarte 

mult și grăiau între ei: Ce va să fie pruncul 

acesta? Că mâna Domnului era cu el și 

Dumnezeu înmulțea într-însul darul Său și-l 

păzea de sabia lui Irod, căci despre minunata 

naștere a lui Ioan ajunsese vestea până la 

Irod, care se mira de aceea și zicea: Ce va să 

fie pruncul acesta ? Iar când S-a născut 

Domnul nostru Iisus Hristos în Betleemul 

Iudeei și au venit magii de la răsărit, 

întrebând de Impăratul cel de curând născut, 

atunci Irod, trimițând ostași în Betleem să 

ucidă pe toți pruncii de acolo, și-a adus 

aminte de Ioan, fiul lui Zaharia, de care 

auzise acele minuni, și a zis în sine: „Oare 

acela are să fie împăratul Iudeei?”. Și, 

gândindu-se să-l ucidă, a trimis într-adins 

ucigași la Hebron în casa lui Zaharia. Dar 

trimișii n-au găsit pe Sfântul Ioan, pentru că, 

începând din Betleem acea fără de Dumnezeu 

ucidere de prunci, s-a auzit în Hebron glas și 

strigare, că nu era foarte departe, și s-a știut 

pricina acelei strigări. 
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Și îndată Sfânta Elisabeta a luat pe 

pruncul Ioan și a fugit în muntele cel mai 

înalt al pustiului; iar Sfântul Zaharia, precum 

se scrie în viața lui, era atunci în Ierusalim, 

slujind după obicei în biserică, în rânduiala 

săptămânii sale, care se întâmplase tocmai în 

acea vreme. Deci, ascunzându-se Sfânta 

Elisabeta în acel munte, se ruga lui 

Dumnezeu cu lacrimi, s-o apere împreună cu 

pruncul. Și când a văzut de sus pe ostași 

cercetând cu de-amănuntul și apropiindu-se, a 

strigat către un munte de piatră ce se afla 

acolo: „Munte al lui Dumnezeu, primește pe 

maica cu fiul său!”. Atunci îndată s-a 

desfăcut muntele acela și, primind-o pe maică 

înăuntrul său, s-a ascuns de ucigașii care o 

căutau. Iar ostașii, negăsind pe cel căutat, s-

au întors înapoi la cel ce-i trimisese. 

 

Atunci Irod a trimis la Zaharia în 

biserică, zicând: „Dă-mi mie pe fiul tău, 

Ioan”. Iar Sfântul Zaharia a răspuns: „Acum 

slujesc Domnului Dumnezeului lui Israel, iar 

fiul meu nu știu unde este!”. Iar Irod, 

mâniindu-se, a trimis la dânsul a doua oară și 

a poruncit, că, dacă nu-și va da fiul, atunci să-

l ucidă și pe el. Deci s-au dus niște ucigași 

sălbatici ca niște fiare, sârguindu-se să-și 

săvârșească porunca, și au zis cu mânie către 

preotul lui Dumnezeu: „Unde ai ascuns pe 

fiul tău? Să ni-l dai nouă, că așa a poruncit 

împăratul, iar dacă nu-l vei da, vei muri 

îndată!”. Sfântul Zaharia a răspuns: „Voi îmi 

veți ucide trupul, iar Domnul îmi va primi 

sufletul”. Atunci ucigașii, pornindu-se, după 

porunca lui Irod, l-au ucis între biserică și 

altar; iar sângele lui, care s-a vărsat pe 

marmură, s-a închegat și s-a făcut tare ca 

piatra, spre mărturia lui Irod și spre veșnica 

lui osândă. Iar Elisabeta, acoperindu-se de 

Dumnezeu împreună cu pruncul Ioan, 

petrecea în muntele ce se desfăcuse; pentru 

că, prin porunca dumnezeiască, li se făcuse 

lor acolo o peșteră. Tot acolo curgea și un 

izvor de apă și crescuse înaintea peșterii un 

finic plin de roade, iar când era vremea 

mâncării, acel pom se pleca și-și dădea 

roadele sale spre mâncare, apoi iar se ridica. 

 

Apoi, după patruzeci de zile de la 

uciderea lui Zaharia, Sfânta Elisabeta, maica 

Mergătorului înainte, a murit în peștera 

aceea. Iar Sfântul Ioan, rămânând singur, a 

fost hrănit de înger până la creșterea lui și 

păzit în pustietăți, până în ziua arătării sale 

către Israel. Astfel păzea și acoperea mâna 

Domnului pe Sfântul Ioan, ca el să meargă 

înaintea feței Lui cu duhul și cu puterea lui 

Ilie și să gătească cale Celui ce venea să 

mântuiască neamul omenesc. Deci pentru 

toate acestea să se slăvească Hristos 

Dumnezeu, Mântuitorul nostru, împreună cu 

Tatăl și cu Sfântul Duh în veci. Amin. 

 

www.doxologia.ro 

 

C I T A T E 
Sfântul Ioan Botezătorul (5 – 30) 

 

“El (Hristos) are lopata în mână şi va curăţa 

aria Sa şi va aduna grâul în jitniţă, iar 

pleava o va arde cu foc nestins.” 

 

“Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot 

pomul care nu face roadă bună se taie şi se 

aruncă în foc.” 

 

“Să nu asupriţi pe nimeni, nici să învinuiţi pe 

nedrept, şi să fiţi mulţumiţi cu solda 

voastră.” 

 

“Cel ce are două haine să dea celui ce nu 

are şi cel ce are bucate să facă asemenea.” 

 

“Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia 

cerurilor.” 
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Sfântul Apostol Petru, care mai 

înainte de apostolie se numea Simon, era de 

neam iudeu, din hotarele Galileei cea din 

Palestina, dintr-o cetate mică și neslăvită, 

care se numește Betsaida. El era fiul lui Iona, 

din seminția lui Simeon, și frate cu Sfântul 

Apostol Andrei, cel întâi chemat. 

 

Sfântul Apostol Pavel, care mai 

înainte de apostolie se numea Saul, era de 

neam iudeu din seminția lui Veniamin. El s-a 

născut în Tarsul Ciliciei, din părinți cinstiți, 

care mai înainte au petrecut în Roma, apoi s-

au mutat în Tarsul Ciliciei cu cinstitul titlu de 

cetățeni romani, pentru care Pavel după 

aceea s-a numit și roman. 

 

 

Sfinţii Apostoli 

Petru şi Pavel 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceşti doi mari Apostoli nu-şi au 

lauda de la oameni, ci de la Însuşi Domnul, 

Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus 

Hristos.  

 

Pe Sfântul Apostol Petru, Hristos-

Domnul l-a fericit pentru mărturisirea sa, 

numindu-l piatră, şi pe adevărul mărturisirii 

lui a zidit Biserica Sa. „Răspunzând, Simon-

Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui 

Dumnezeu Celui viu. Iar Iisus, răspunzând i-a 

zis: Fericit eşti, Simone, fiul lui Iona, că nu 

trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci 

Tatăl Meu Cel din ceruri. Şi Eu îţi zic ţie că 

tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi 

Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor 

birui” (Matei 16, 16-18).  

 

Pe Sfântul Apostol Pavel, 

Mântuitorul Iisus Hristos l-a numit vas ales, 

care avea să poarte numele Domnului 

înaintea neamurilor. Sfântul Apostol Petru 

era pescar din Betsaida şi se chema Simon 

înainte de a se întâlni cu Iisus. Era frate cu 

Sfântul Apostol Andrei „cel întâi chemat” la 

slujirea credinţei.  

 

Era cel mai vârstnic dintre cei 12 

ucenici şi deseori vorbea în numele 

Apostolilor. Era o fire înfocată, cinstită şi 

plină de rodire pentru Hristos. A străbătut 

drumuri lungi şi grele, propovăduind 

Evanghelia, ajungând până la Roma, unde a 

fost răstignit cu capul în jos, în timpul 

împăratului Nero (54-68). Sfântul Pavel a 

fost bărbat învăţat, fariseu şi rabin. În drum 

spre Damasc, Domnul Iisus i S-a arătat în 

slava Sa şi l-a întrebat: „Saule, Saule, de ce 

Mă prigoneşti” (Fapte 9, 4)?  

 

Atunci a învăţat el că între Hristos şi 

creştinii pe care îi prigonea este o legătură 

nedespărţită. El lovea în credincioşi, adică în 

Trupul Bisericii, iar durerea o exprima Însuşi 

Hristos, Capul Bisericii. De aceea, numai 

Sfântul Apostol Pavel, în tot Noul Testament, 

vorbeşte despre Biserica lui Hristos ca fiind 

trupul lui Hristos. În lungile lui călătorii a 

îndurat nenumărate primejdii, a suferit bătăi, 

a fost întemniţat, a îndurat foamea şi setea. 

Sfârşitul său a fost cu moarte de mucenic, 

tăindu-i-se capul sub acelaşi împărat Nero.  

 

Sursa: ziarullumina.ro 
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†) Sf. Împ., întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena  

La Hramul Bisericii! 
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Sfinți din 

LUNA IUNIE 
——  •  —— 

 

2 IUNIE - †) Sf. M. Mc. Ioan cel 

Nou de la Suceava  
  

 Atunci Sfântul Mucenic Ioan a 

răspuns: „O, judecător tiran, eu nu mă 

îngrijesc nici câtuşi de puţin de rănile 

trupului meu cel zdrobit; căci cu cât se strică 

omul nostru cel din afară, cu atât omul nostru 

cel dinlăuntru se înnoieşte, după cum grăieşte 

Marele Apostol Pavel”.  

  

4 IUNIE - †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie 

şi Filip de la Niculiţel  

  

 Pe peretele interior al criptei scrie în 

limba greacă: „Martyres tou Hristou". Iar pe 

peretele opus scrie numele lor: „Zotikos, 

Attalos, Kamasis şi Filippos".  

  

22 IUNIE - †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, 

Mitr. Ţării Româneşti  

  

 Născut la Bucureşti în 1765, Sfântul 

Ierarh Grigorie Dascălul a fost mitropolit al 

Ţării Româneşti între anii 1823-1834.  

  

24 IUNIE - †) Sf. Ier. Niceta de Remesiana  

  

 Sfântul Niceta a fost episcop de 

Remesiana, localitate la sud de Dunăre, timp 

de aproape 50 de ani, între anii 366-414. 

Pentru viaţa sa sfântă, arzând de dragoste 

pentru Hristos, s-a învrednicit de treapta 

arhieriei şi a semănat cuvântul Evangheliei 

Domnului în Dacia Mediteraneană, care era 

adeseori invadată de barbari.  

  

24 IUNIE - †) Naşterea Sf. Ioan 

Botezătorul (Sânzienele) 

 

 Mai înainte de a naşte Fecioara pe 

Hristos, a născut cea stearpă, în zilele sale pe 

Înaintemergătorul lui Hristos, ca acei ce vor 

vedea naşterea cea peste fire din cea 

îmbătrânită, să creadă naşterii celei mai 

presus de fire, care avea să fie din Fecioara 

cea nenuntită şi să zică în sine: „Puterea cea 

atotputernică a lui Dumnezeu, Care a 

dezlegat nerodirea bătrânei, aceea este 

puternică ca şi pe Fecioara cea neîntinată să o 

facă maică”.  

 

29 IUNIE - †) Sfinții Apostoli Petru și 

Pavel 

 

 Sfântul Apostol Petru, care mai înainte 

de apostolie se numea Simon, era de neam 

iudeu, din hotarele Galileei cea din Palestina, 

dintr-o cetate mică şi neslăvită, care se 

numeşte Betsaida. El era fiul lui Iona, din 

seminţia lui Simeon, şi frate cu Sfântul 

Apostol Andrei, cel întâi chemat. 

  

 Sfântul Apostol Pavel, care mai 

înainte de apostolie se numea Saul, era de 

neam iudeu din seminţia lui Veniamin. El s-a 

născut în Tarsul Ciliciei, din părinţi cinstiţi, 

care mai înainte au petrecut în Roma, apoi s-

au mutat în Tarsul Ciliciei cu cinstitul titlu de 

cetăţeni romani, pentru care Pavel după aceea 

s-a numit şi roman. 

 

30 IUNIE - †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ  

  

 Se spune despre Cuviosul Ghelasie că 

avea doisprezece ucenici cu care împreună se 

ruga şi postea, săvârşind sfintele slujbe cu 

mare osârdie şi frică de Dumnezeu.  

 

Sursa:www.doxologia.ro 
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1 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Iustin Martirul și Filosoful și cei impreună cu ei (Dezlegare la 

pește. Nu se fac nunți)  

2 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor, 

patr. Constantinopolului (Nu se fac nunți) 

3 V Sf. Mc. Luchilian, Ipatie și Paula fecioara (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

4 S †) Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sf. Ier. Mitrofan, patr. Constantinopolului; Sf. 

Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr  

5 D Sf. Sfințit Mc. Dorotei, ep. Tirului; Sf. Mc. Apolon și Leonid  

Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-

13; glas 6, voscr. 10 

6 L Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. M. Dalmaților; Sf. Cuv. Visarion  

7 M Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Ancirei; Sf. Mc. Zenaida  

8 M † Sf. Mc. Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat (Dezlegare la pește. Nu se 

fac nunți)  

9 J Sf. Ier. Chiril, arhiep. Alexandriei  

10 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Mc. Alexandru și Antonina; Sf. Sfințit Mc. Timotei, ep. 

Prusiei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

11 S Sf. Ap. Bartolomeu și Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeei (Pomenirea morților - Moșii de vară) (Nu se 

fac nunți) 

12 D (Nu se fac nunți) 

(†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Duminica a VIII-a după Paști ; Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan 

VII, 37-53; VIII, 12 

13 L (†) Sf. Treime (Nu se fac nunți) 

14 M Sf. Prooroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului  

15 M Sf. Prooroc Amos; † Sf. Mc. Isihie; Fer. Augustin și Ieronim (Harți)  

16 J Sf. Ier. Tihon, ep. Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu, ep. Apoloniadei  

17 V Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie și Felix (Harți) 

18 S Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; Sf. Mc. Leontie, Ipatie și Teodul; Sf. Cuv. Erasm  

19 D Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel) 

Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; 

glas 8, voscr. 1 

20 L Sf. Sfințit Mc. Metodie, ep. Patarelor; Sf. Ier. Calist, patr. Constantinopolului (Începutul Postului Sf. Ap. 

Petru și Pavel) (Post. Nu se fac nunți) 

21 M Sf. Mc. Iulian din Tars și Afrodisie (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

22 M †) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitr. Țării Românești; Sf. Sfințit Mc. Eusebiu, ep. Samosatei (Dezlegare la 

ulei și vin. Nu se fac nunți)  

23 J Sf. Mc. Agripina; Sf. Sfințit Mc. Aristocleu, pr. (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

24 V (†) Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele); † Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la 

Suceava; † Sf. Ier. Niceta de Remesiana; (Dezlegare la ulei vin și peste. Nu se fac nunți)  

25 S Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie și frații săi; Sf. Mc. Livia (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

26 D Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, ep. Goției (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli; Lumina faptelor bune si marturisirea lui 

Hristos); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2 

27 L Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiță Ioana (Post. Nu se fac nunți) 

28 M Aducerea moaștelor Sf. Mc. Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sf. Mc. Papias (Dezlegare la ulei și vin. Nu 

se fac nunți) 

29 M (†) Sf. Ap. Petru și Pavel (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

30 J † Soborul Sf. 12 Ap.; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț  

 

CALENDAR ORTODOX pe luna IUNIE 2022  
——  •  —— 
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(†) B I B L I A 
——  •  —— 

 

Faptele Sfinţilor Apostoli  

Capitolul 2 , 1-47 

  

1. Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau 

toţi împreună în acelaşi loc. 

2. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un 

vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi 

a umplut toată casa unde şedeau ei. 

3. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de 

foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. 

4. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi 

au început să vorbească în alte limbi, precum 

le dădea lor Duhul a grăi. 

5. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, 

bărbaţi cucernici, din toate neamurile care 

sunt sub cer. 

6. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat 

mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea 

pe ei vorbind în limba sa. 

7. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau 

zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi 

galileieni? 

8. Şi cum auzim noi fiecare limba 

noastră, în care ne-am născut? 

9. Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce 

locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în 

Capadocia, în Pont şi în Asia, 

10. În Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în 

părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani 

în treacăt, iudei şi prozeliţi, 

11. Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind 

în limbile noastre despre faptele minunate ale 

lui Dumnezeu! 

12. Şi toţi erau uimiţi şi nu se dumireau, 

zicând unul către altul: Ce va să fie aceasta? 

13. Iar alţii batjocorindu-i, ziceau că sunt 

plini de must. 

14. Şi stând Petru cu cei unsprezece, a 

ridicat glasul şi le-a vorbit: Bărbaţi iudei, şi 

toţi care locuiţi în Ierusalim, aceasta să vă fie 

cunoscută şi luaţi în urechi cuvintele mele; 

15. Că aceştia nu sunt beţi, cum vi se pare 

vouă, căci este al treilea ceas din zi; 

16. Ci aceasta este ce s-a spus prin 

proorocul Ioil: 

17. "Iar în zilele din urmă, zice Domnul, 

voi turna din Duhul Meu peste tot trupul şi 

fiii voştri şi fiicele voastre vor prooroci şi cei 

mai tineri ai voştri vor vedea vedenii şi 

bătrânii voştri vise vor visa. 

18. Încă şi peste slugile Mele şi peste 

slujnicele Mele voi turna în acele zile, din 

Duhul Meu şi vor prooroci. 

19. Şi minuni voi face sus în cer şi jos pe 

pământ semne: sânge, foc şi fumegare de 

fum. 

20. Soarele se va schimba în întuneric şi 

luna în sânge, înainte de a veni ziua 

Domnului, cea mare şi strălucită. 

21. Şi tot cel ce va chema numele 

Domnului se va mântui". 

22. Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele 

acestea: Pe Iisus Nazarineanul, bărbat 

adeverit între voi de Dumnezeu, prin puteri, 

prin minuni şi prin semne pe care le-a făcut 

prin El Dumnezeu în mijlocul vostru, precum 

şi voi ştiţi, 

23. Pe Acesta, fiind dat, după sfatul cel 

rânduit şi după ştiinţa cea dinainte a lui 

Dumnezeu, voi L-aţi luat şi, pironindu-L, 

prin mâinile celor fără de lege, L-aţi omorât, 

24. Pe Care Dumnezeu L-a înviat, 

dezlegând durerile morţii, întrucât nu era cu 

putinţă ca El să fie ţinut de ea. 

25. Căci David zice despre El: 

"Totdeauna am văzut pe Domnul înaintea 

mea, căci El este de-a dreapta mea, ca să nu 

mă clatin. 

26. De aceea s-a bucurat inima mea şi s-a 

veselit limba mea; chiar şi trupul meu se va 

odihni întru nădejde. 

27. Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, 

nici nu vei da pe cel sfânt al Tău să vadă 
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stricăciune. 

28. Făcutu-mi-ai cunoscute căile vieţii; cu 

înfăţişarea Ta mă vei umple de bucurie". 

29. Bărbaţi fraţi, cuvine-se a vorbi cu 

îndrăznire către voi despre strămoşul David, 

că a murit şi s-a îngropat, iar mormântul lui 

este la noi, până în ziua aceasta. 

30. Deci el, fiind prooroc şi ştiind că 

Dumnezeu i S-a jurat cu jurământ să aşeze pe 

tronu-i din rodul coapselor lui, 

31. Mai înainte văzând, a vorbit despre 

învierea lui Hristos: că n-a fost lăsat în iad 

sufletul Lui şi nici trupul Lui n-a văzut 

putreziciunea. 

32. Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, 

Căruia noi toţi suntem martori. 

33. Deci, înălţându-Se prin dreapta lui 

Dumnezeu şi primind de la Tatăl făgăduinţa 

Duhului Sfânt, L-a revărsat pe Acesta, cum 

vedeţi şi auziţi voi. 

34. Căci David nu s-a suit la ceruri, dar el 

a zis: "Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de

-a dreapta Mea, 

35. Până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi 

aşternut picioarelor Tale". 

36. Cu siguranţă să ştie deci toată casa lui 

Israel că Dumnezeu, pe Acest Iisus pe Care 

voi L-aţi răstignit, L-a făcut Domn şi Hristos. 

37. Ei auzind acestea, au fost pătrunşi la 

inimă şi au zis către Petru şi ceilalţi apostoli: 

Bărbaţi fraţi, ce să facem? 

38. Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să 

se boteze fiecare dintre voi în numele lui 

Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, 

şi veţi primi darul Duhului Sfânt. 

39. Căci vouă este dată făgăduinţa şi 

copiilor voştri şi tuturor celor de departe, pe 

oricâţi îi va chema Domnul Dumnezeul 

nostru. 

40. Şi cu alte mai multe vorbe mărturisea 

şi-i îndemna, zicând: Mântuiţi-vă de acest 

neam viclean. 

41. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au 

botezat şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei 

mii de suflete. 

42. Şi stăruiau în învăţătura apostolilor şi 

în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în 

rugăciuni. 

43. Şi tot sufletul era cuprins de teamă, 

căci multe minuni şi semne se făceau în 

Ierusalim prin apostoli, şi mare frică îi 

stăpânea pe toţi. 

44. Iar toţi cei ce credeau erau laolaltă şi 

aveau toate de obşte. 

45. Şi îşi vindeau bunurile şi averile şi le 

împărţeau tuturor, după cum avea nevoie 

fiecare. 

46. Şi în fiecare zi, stăruiau într-un cuget 

în templu şi, frângând pâinea în casă, luau 

împreună hrana întru bucurie şi întru curăţia 

inimii. 

47. Lăudând pe Dumnezeu şi având har la 

tot poporul. Iar Domnul adăuga zilnic 

Bisericii pe cei ce se mântuiau. 
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Dragi enoriași, 

 

 Continuăm cursurile cu temele de pănă acum: pictură pe sticlă, mozaic, limbile 

engleză și greacă, șah, la care mai adaugăm și Atelierul de Inițiere în credința ortodoxă. 

 

 Atelierele se adresează în primul rând copiilor din Parohia Odăi - Otopeni și sunt cu 

titlu gratuit, celtuielile fiind suportate de către enoriașii parohiei și biserica parohială. 

 

 Responsabil cu activitatea Atelierelor este dl. Epitrop Valentin Florian Magyar, 

domnia sa va centraliza cererie pentru fiecare Atelier - acestea vor fi luate de la pangarul 

bisericii noastre - respectand criteriile de vârstă pe care le va stabili fiecare îndrumător. 

 

 Condiția principală pentru a participa la primele 5 Ateliere este aceea de a participa și 

la Atelierul de Inițiere în credința ortodoxă (Studiul Sfintei Scripturi). 

 

 Mulțumim domnului Magyar, îndrumătorilor dar și enoriașilor din biserica noastră 

pentru suportul acordat bunei desfașurări a acestor activități. 

 

Responsabil: Valentin Florian Magyar 

Mobil: 0722 804 97 


