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“Sfinții Constantin și Elena”
Pictură pe sticlă realizată de Elena Grosu

Înălțarea
Domnului

Pogorârea
Sfântului Duh

—— • ——

—— • ——

Icoana Pogorârea Sfântului Duh

Înălțarea Domnului cade totdeauna în Joia
săptămânii a șasea după Paști, adică la 40 de
zile după Înviere. Înălțarea Domnului este
una dintre cele mai vechi sărbători creștine,
despre
care
amintesc
Constituțiile
Apostolice. În Biserica Ortodoxă Română,
sărbătoarea Înălțării Domnului este și ziua
dedicată pomenirii Eroilor neamului. În toate
bisericile, mănăstirile și catedralele ortodoxe
din țară și străinătate se face pomenirea
tuturor Eroilor români căzuți de-a lungul
veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru
credință, libertate, dreptate și pentru apărarea
țării și întregirea neamului.

Pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile
rememorează și actualizează în fiecare an
trimiterea de către Dumnezeu a Sfântului
Duh peste Apostolii Mântuitorului adunați în
Ierusalim. Pogorârea Sfântului Duh alături de
sărbătoarea Paștilor și de ziua Duminicii,
acest praznic împărătesc este una dintre cele
mai vechi sărbători creștine. În vechime,
bucuria sărbătorii era amplificată de
catehumenii care primeau botezul în această
zi, într-un cadru solemn și festiv. Tot de
timpuriu se aduceau la biserici flori și ramuri
de copaci, amintind de obiceiul similar
practicat de către iudei la Sărbătoarea
Cincizecimii în care se aducea mulțumire lui
Dumnezeu pentru strângerea recoltei.
Pogorârea
Sfântului
Duh
marchează
întemeierea Bisericii prin trimiterea de către
Dumnezeu a Sfântului Duh în lume că să
împuternicească pe Sf. Apostoli să vestească
Evanghelia. Biserica devine o realitate văzută
prin pogorârea Duhului Sfânt, iar a fi creștin
înseamnă a avea pe Duhul Sfânt.

Sursa: www.crestinortodox.ro

Sursa: www.crestinortodox.ro

Icoana Înălțarea Domnului
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17 iunie, Luni
Sf. Treime (nu se face slujbă în
biserica parohială)

Programul Bisericii Odăi
IUNIE
—— • ——

22 iunie, Sâmbătă, ora 08.00
Pomenirea celor adormiți,
Sf. Ier. Grigorie Dascălu,
mitrop. Țării Românești
23 iunie, Duminică, ora 08.00
Duminica întâi după Rusalii,
Utrenie și Sfânta Liturghie,
Începutul Postului
Sf. Ap. Petru și Pavel

1 iunie, Sâmbătă, ora 08.00
Pomenirea celor adormiți
2 Iunie, Duminică, ora 08:00
Duminica a VI a după Paști,
Utrenie și Sfânta Liturghie,
Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la
Suceava

24 iunie, Luni, ora 08.00
Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul
(Sânzienele sau Drăgaica),
Utrenie și Sfânta Liturghie
26 iunie, Miercuri, ora 17.00
Program de spovedanie
27 iunie, Joi, ora 17.00
Program de spovedanie

6 iunie, Joi, ora 08.00
Înălțarea Domnului,
Ziua Eroilor,
Utrenie și Sfânta Liturghie
8 iunie, Sâmbătă, ora 08.00
Pomenirea celor adormiți
9 Iunie, Duminică, ora 08.00
Duminica a VII a după Paști,
Utrenie și Sfânta Liturghie,
Sf. Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei

29 iunie, Sâmbătă, ora 08.00
Sf. Ap. Petru și Pavel
Pomenirea celor adormiți,
Utrenie și Sfânta Liturghie
Taina Sfântului Maslu
(după Sf. Liturghie)
30 iunie, Duminică, ora 08.00
Duminica a II a după Rusalii,
Utrenie și Sfânta Liturghie,
Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț

15 iunie, Sâmbătă, ora 07.00
Sâmbăta morților,
Moșii de vară
16 Iunie, Duminică, ora 08.00
Pogorârea Sf. Duh
(Cincizecimea sau Rusaliile)

3

Duhul Sfânt nu umple pur și simplu în mod
„mecanic” universul cu Sine, ci El îl animă,
în fiecare secundă îi întreține existența, altfel
totul s-ar dezintegra și s-ar împrăștia.

Împărate Ceresc pentru a-L chema pe
Duhul Sfânt înainte de începerea oricărui
lucru. Unul dintre aceste cazuri este
rugăciunea din slujbele bisericești. Iar acest
lucru, cred, explică includerea rugăciunii
Împărate
Ceresc
între
rugăciunile
începătoare. În sfârșit, această rugăciune este
una dintre stihirile Cinzecimii. Totuși, să
privim mai întâi textul rugăciunii.

Rugăciunea
Celui Care mângâie
—— • ——
Împărate Ceresc, Mângâietorule,
Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești
și toate le plinești, Vistierul bunătăților și
Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește
întru noi, și ne curățește pe noi de toată
întinăciunea, și mântuiește, Bunule,
sufletele noastre. Amin.

Ne adresăm Duhului Sfânt ca unui
Împărat al Cerurilor (a se vedea începutul
Rugăciunii Domnești: „Tatăl nostru, care ești
în Ceruri...”). Această adresare, strict
vorbind, nu este specifică celui de-al treilea
Ipostas. Astfel, spre exemplu, în vecernia din
Postul Mare se citește rugăciunea „Împărate
Ceresc, credința o întărește...”, care cel mai
probabil face referire la Hristos, dar nu este
destul de clar; ne putem gândi, de asemenea,
că este adresată Sfintei Treimi.

Rugăciunea Împărate Ceresc se
adresează celei de-a treia Persoane a Sfintei
Treimi, Duhul Sfânt, Domnul de viață
Făcătorul, Care de la Tatăl purcede (după
cum mărturisim în Simbolul Credinței).
Originea și autorul acestei rugăciuni nu sunt
cunoscute, însă există motive să credem că
Urmează
apoi
apelativul
își are obârșia aproape de sfârșitul primului „Mângâietorule” (Παράκλητος în greacă).
mileniu al erei creștine.
Astfel L-a numit Mântuitorul pe Duhul Sfânt
într-o convorbire cu ucenicii: „Și Eu voi
Împărate Ceresc este probabil una ruga pe Tatăl și alt Mângâietor vă va da
dintre cele mai cunoscute rugăciuni, alături vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul
de Tatăl nostru (Rugăciunea domnească) și adevărului, pe care lumea nu poate să-L
de Psalmul 50 al lui David. Face parte din primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L
așa-zisele „rugăciuni începătoare”, adică cunoaște; voi Îl cunoașteți că rămâne la
acele rugăciuni pe care le auzim la începutul voi și în voi va fi!” (Ioan 14, 16-17). Pe
multor slujbe, inclusiv la începutul lângă sensul evident – „cel care mângâie,
rugăciunilor noastre obișnuite de dimineață și alină” –, acest cuvânt poate fi înțeles, de
de seară: Împărate Ceresc, Sfinte asemenea, în sensul de „mijlocitor”,
Dumnezeule (de 3 ori), Prea Sfântă Treime, „Dumnezeu”, „ocrotitor”.
Tatăl nostru.
Despre Duhul Sfânt, precum și despre
În plus, se obișnuiește să se citească Dumnezeu „în general”, vorbim de
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casă a Duhului Sfânt, biserică a lui
Dumnezeu, fie ca Duhul Sfânt să se
sălășluiască printre noi (cf. Ioan 1, 14), între
noi, unindu-ne într-Unul Trupul lui Hristos.

omniprezență „Care pretutindenea ești”.
Expresia care urmează, „toate le plinești”,
pe drept cuvânt poate încurca. După cum se
poate observa, în acest caz, nu este vorba
despre împlinirea rugăciunilor și dorințelor
noastre, ci tot cam la fel ‒ despre
omniprezența dumnezeirii: „pe toate le
plinești” înseamnă „pe toate le umpli cu
Tine”. Cu toate acestea, aici se poate vedea
ceva și mai mult: Duhul Sfânt nu umple pur
și simplu în mod „mecanic” universul cu
Sine, ci El îl animă, în fiecare secundă îi
întreține existența, altfel totul s-ar dezintegra
și s-ar împrăștia.

Cerem apoi ca Duhul Sfânt, sălășluit
în noi, să ne curețe de toată întinăciunea,
adică de patimă, de păcat și pentru ca El,
Bunul, să ne mântuiască sufletele, adică să
ne izbăvească de puterea lumii, a diavolului,
ba încă și de patimile noastre, și ca El să ne
dăruiască Împărăția Cerurilor, propria Sa
Împărăție (a se vedea începutul rugăciunii).
După cum am menționat mai sus,
rugăciunea
Împărate
Ceresc
este
componentă a slujbei Cinzecimii (Ziua
Sfintei Treimi). Amintim că această
rugăciune nu se citește în perioada dintre
Paști și Rusalii: în perioada pascală ea este
înlocuită cu citirea (sau cântarea) întreită a
Troparului Paștilor, iar de la Înălțare până la
Paști nu mai este înlocuită cu nimic, iar
această absență semnificativă subliniază
încordarea cu care Biserica așteaptă în
fiecare an Pogorârea Duhului Sfânt. Și iată că
în ziua Cinzecimii, după șapte săptămâni de
absență specifică, se aude din nou rugăciunea
Împărate Ceresc cântându-se de multe ori,
începând cu Vecernia Mare (penultimele
stihiri la stihoavne), iar apoi de două ori la
Utrenie (după Psalmul 50 și înainte de
Doxologia Mare). Din această zi, Împărate
Ceresc se citește în fiecare zi, până în prima
zi de Paște.

Mai există în această rugăciune o
expresie pe care, după cum vă puteți imagina,
mulți
o
înțeleg
greșit:
„Vistierul
bunătăților” nu înseamnă nicidecum că
Duhul Sfânt este un fel de comoară pentru
oamenii buni. Nu, Duhul de viață făcător este
vistieria celor bune, fericite, izvorul și
rezervorul a tot binele și al curăției.
În continuare Îl numim pe Duhul
Sfânt „Dătător de viață”. Aici este necesar
să amintim o altă cântare pe care o auzim
adesea la priveghere: „Prin Duhul Sfânt tot
sufletul viază și întru curăție se înalță...”.
Toate aceste cuvinte și expresii despre
care am vorbit până acum sunt apelative
folosite în aproximativ două treimi din
rugăciune. Urmează apoi partea de cerere. Ce
Îi cerem Duhului Sfânt-Dumnezeu? Îi cerem
„să vină și să se sălășluiască întru noi”.
Acest lucru poate fi înțeles în două moduri
(iar o înțelegere nu o exclude pe cealaltă): fie
ne dorim ca fiecare dintre noi să devenim

(Părintele Feodor Liudogovski)
Sursa:www.doxologia.ro
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Fiul este lumina Tatălui care a venit în lume învăţătura pe care o cred şi o mărturisesc cei
ca să ne lumineze calea spre veşnicie, iar peste opt sute de milioane de creştini, câţi
Duhul Sfânt e căldura care vine de la Tatăl ca numără astăzi sub aripile lui creştinismul.
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.

Mozaic Sfânta Treime
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

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;

(Ilarion V. Felea, Religia iubirii, Editura
Reîntregirea, Alba-Iulia, 2009, pp. 138-139)
Sursa:www.doxologia.ro
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Sfântul Ierarh
Grigorie Dascălul

Sfântul Ioan cel Nou
de la Suceava
—— • ——

—— • ——

Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la
Suceava - s-a născut în orașul Trapezunt, în
jurul anului 1300, din părinți binecredincioși.
Fiind negustor de mărfuri a plecat cu corabia
din orașul natal spre Cetatea Albă de la gurile
Nistrului, aflată pe atunci în stăpânirea
tătarilor închinători de idoli. Aici a suferit
moarte martirică pentru că a refuzat să se
lepede de dreapta credință.

Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, este sărbătorit de
Biserica Ortodoxă în ziua de 22 iunie.
Sfântul Grigorie s-a născut în anul 1765, în
localitatea București, și a intrat în monahism
la Mănăstirea Neamț, sub îndrumarea duhovnicească a Sfântului Paisie Velicicovski. În
anul 1823, pe când era numai ierodiacon,
vrednicul nevoitor a fost hirotonit episcop,
fiind așezat în cinstea de Mitropolit al Țării
Românești (1823-1834).

Sfântului Ioan cel Nou
de la Suceava
Sfintele lui moaște au fost așezate în
biserica din Cetatea Albă. Aici au stat 70 de
ani, apoi în anul 1402, la 2 iunie, moaștele
Sfântului Mucenic Ioan, numit „cel Nou”, au
fost aduse cu mare cinste din Cetatea Albă de
trimișii voievodului Alexandru cel Bun și au
fost așezate în biserică „Mirăuților' din
Suceava, vechea capitală a Moldovei. În anul
1686 moaștele Sfântului Ioan cel Nou au fost
luate de oastea poloneză a lui Ioan Sobieski,
împreună cu Sfântul mitropolit Dosoftei,
împreună cu o mare parte din tezaurul țării, și
duse lângă Liov. După 97 de ani, la 13 septembrie 1783, sfintele sale moaște au fost
readuse cu mare cinste la Suceava și au
așezat în lăcașul de cult ctitorit de Bogdan al
III-lea, unde se află și astăzi. Sfântul Ioan cel
Nou de la Suceava este cinstit și în data de 24
iunie.
Sursa: www.crestinortodox.ro

Sfântul Ierarh
Grigorie Dascălul
Sfântul Grigorie a trecut la cele
veșnice în data de 22 iunie 1834, fiind
înmormântat în partea de miază-noapte a
bisericii celei mari din Mănăstirea
Căldărușani. Canonizarea Sfântului Ierarh
Grigorie Dascălul a fost proclamată în data
de 21 mai 2006, în ziua hramului Catedralei
Patriarhale din București. Cinstitele sale
Moaște se află în Mănăstirea Căldărușani,
din județul Ilfov.
Sursa: www.crestinortodox.ro
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Cu voia lui Dumnezeu s-a încheiat prima
sesiune a Atelierelor. Aceasta a constat din
cursuri de limbă engleză și greacă, lucrări
de pictură şi lucrări din ceramică și sticlă.

Expoziţie Ateliere
la hramul Bisericii Odăi
—— • ——
Cu ocazia Hramului Bisericii Sfinţii
Constantin şi Elena a avut loc și o
expoziție cu vânzare cuprinzând lucrări de
pictură şi lucrări din ceramică și sticlă,
realizate de copii în cadrul atelierelor
noastre.
Cu fondurile adunate cu această
ocazie se vor achiziționa noi instrumente
şi materiale pentru viitoarele activități.
Mulțumiri doamnelor şi domnilor:
Andrei Popa, Elena Violeta Bălan, Ionel
Micu, Mihaela Ciule, Roxana Firaru
pentru implicare.
Cu ajutorul lui Dumnezeu vom
începe noua sesiune de Ateliere în toamna
acestui an!
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DRAGOSTE,
MULTĂ DRAGOSTE
—— • ——

Valenţiu Liviu

Mihalcia
Enoriaş din
Biserica noastră.
Cioc, cioc, cioc!
La uşa de la intrare.
Ridic ochii de pe cartea ce o citesc şi ascult.
Linişte.
Îmi continui lectura.
Cioc, cioc, cioc! Din nou.
Îmi ridic iarăşi privirea şi mă întreb în sinea mea:
oare cine o fi? Nu aştept pe nimeni. Poate mi s-a
părut.
Nici nu apuc să arunc din nou ochii pe carte şi iarăşi
se aud clar trei ciocănituri la uşă.
Totuşi, e cineva. Insistă. Cine o fi? Şi cum a ajuns
până la uşă? Cum a intrat în curte? Trebuia să fi
auzit mai întâi interfonul de la poartă.
Mă ridic de pe fotoliu, ajung la uşă, pun mâna pe
clanţă, apăs şi deschid. Nimeni şi nimic de cealaltă
parte a uşii. Fac un pas înainte şi arunc o privire în
stânga şi în dreapta. Nimeni, nicio mişcare.
Revin în casă şi trag uşa după mine, uşor contrariat.
Mă îndrept către fotoliu şi după câţiva paşi rămân
ţintuit.
Uimire?! Spaimă?!
Pe celălalt fotoliu, şade cineva şi răsfoieşte cartea pe
care o citesc.

Derutat şi cu o anumită teamă în glas întreb: – Cine
eşti şi cum ai intrat înăuntru?! Nu era nimeni când
am deschis uşa.
Celălalt a închis cartea şi uşor a aşezat-o în locul în
care o lăsasem eu. Apoi, fără grabă şi-a ridicat ochii
şi m-a privit.
O privire adâncă, nebănuit de pătrunzătoare.
Parcă aruncase asupra mea o vrajă. O scanare din
creştet până în tălpi.
Nu pare fiinţă omenească.
Un fior mă strabate pe de-a întregul. Spaimă, uluire!
Sunt mut!
Totuşi mă smulg sau mai bine zis încerc să mă
smulg din această stare de transă şi de-abia
murmur:
– Cine eşti?!
O voce calmă, dar hotărâtă străbate aerul şi zice: –
Eu nu am nevoie să mi se deschidă vreo uşă de pe
Pământ. Nici nu trebuie să sun sau să ciocănesc.
Intru pur şi simplu. Totuşi, acum am facut o
excepţie. Pe jumătate, de fapt. Fiindcă nu m-ai găsit
în faţa uşii aşteptând, ci şezând în fotoliu.
– Bine, dar cine eşti şi de ce eşti aici?
– Cine sunt? Toţi mă întreabă!
– Să mă prezint cum se cuvine: sunt Îngerul Morţii.
Inima mi se opreşte parcă, sângele refuză să mai
circule, mintea este complet blocată. Totuşi reuşesc
să încropesc un mormăit: – Îngerul Morţii?!
– Da! este răspunsul celuilalt.
– Şi de ce eşti aici, întreb eu.
– E simplu de altfel, vine răspunsul acestuia. E
timpul. S-a terminat. Am venit să te iau. Am fost
trimis să te iau.
– Unde să mă iei, revin eu cu întrebările?
– La EL. Te aşteaptă. Eşti binecuvântat. Mergi
direct la EL.
– Să înţeleg că până aici mi-a fost?
– Da, este răspunsul.
Încerc să mă dezmeticesc şi să judec totul în mod
logic.
– Şi plecăm pur şi simplu, întreb eu?
– Fără să-mi iau rămas bun de la soţie, de la cei
dragi? Şi mai am atâtea lucruri de făcut pe Pământ!
– Cum ar fi, de exemplu vine replica Îngerului?
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– Multe, nu pot exemplifica acum.
– Totuşi, măcar un exemplu poţi să îmi dai? este
replica celuilalt.
Mintea e complet blocată, nu reuşesc absolut nimic
să scot din ungherele creierului.
– Ce ai avut de făcut, ai făcut până acum. Gata, e
momentul să plecăm.
– Totuşi, nu mai există şi o altă posibilitate, o
amânare, încerc eu?
Răspunsul e sec şi hotărât.
– Să mergem, zice Îngerul.
Pentru moment, privirea mi se tulbură. Simt o
ușurare şi o linişte în acelaşi timp. Frica, spaima,
tulburarea au dispărut. Sunt uşor ca un fulg.
Sunt deasupra casei, mă îndepărtez de Pământ şi
văd totul din jur din ce în ce mai mic.
Îngerul tace şi plutim împreună. Pământul nu se
mai vede, a dispărut cu totul.
Acum observ că acesta are aripi. Aripi albe, nu
negre. Alb strălucitor.
El are aripi. Dar eu cum reuşesc să zbor?! Cred că
întrebarea aceasta nu îşi mai are rostul.
Deodată, mă cuprinde un dor imens de cei dragi.
Sfâşietor.
– Doamne ai milă de mine! Nu mă lua acum, te rog
mult, din tot sufletul! Mai am de dat…..
Scotocesc prin toate colţurile minţii, să găsesc
răspunsul.
Deodată, strig cu disperare, din adâncul sufletului
meu: – Dragoste, mai am de dat multă dragoste!
Dragoste, este ceea ce mai am mult de dat!
Îngerul se opreşte. Parcă ascultă ceva sau pe cineva.
Sclipire şi uimire se observă în privirea sa.
Închide ochii şi afirmativ dă din cap.
Apoi îi deschide, se uită la mine şi spune: – Bine!
Te vei întoarce. EL a hotărât. Şi totul depinde de
tine. Dar, nu uita ceea ce ai spus. Că mai ai multă,
multă dragoste de dat.
Şi dispare.
O senzaţie de prăbuşire în gol mă cotropeşte cu
totul. Au fost secunde, minute, ore? Nu ştiu. Poate
nici nu există acolo noţiunea de timp, de spaţiu.
Tresar şi mă trezesc din aţipeală cu un nod în gât şi
o senzaţie de gură uscată.

Sunt din nou pe fotoliul meu. Cartea stă să îmi
alunece din mână.
Clipesc de câteva ori şi îmi scutur capul. Să mă
dezmeticesc şi să înţeleg ce s-a întâmplat.
Bucuros, îi mulțumesc lui Dumnezeu că a fost doar
un vis. Visasem că îmi venise sfârşitul.
Răsuflu uşurat şi bucuros. Parcă primisem o nouă
viaţă.
Se aude cum se răsuceşte cheia în broasca uşii de la
intrarea în casă.
E soţia, îmi dau singur răspunsul. Sar de pe fotoliu
şi cu paşi grăbiţi mă duc să îi deschid uşa şi să o
întâmpin.
Deschid uşa. În prag e soţia mea cu două sacoşe
mari de cumpărături.
Păşesc către ea şi o cuprind cu totul în braţe,
aproape să o sufoc de tot în această îmbrăţişare
lungă.
– Mai bine m-ai ajuta şi să iei măcar o sacoşă,
intervine ea. Îmbrăţişările pot să mai aştepte,
completează.
Bucuros că pot fi de folos, îi iau sacoşele şi mă
îndrept către bucătărie.
În tot acest timp, ea s-a descotorosit de
încălţămintea şi îmbrăcămintea de oraş şi s-a aşezat
pe celălalt fotoliu, exclamând: – Ce zi am mai avut
şi astăzi! Şi traficul ăsta infernal.
Închide ochii, îşi trage sufletul pentru moment. O
clipă de relaxare. Deschide ochii şi privirea îi este
atrasă de ceva de pe pardoseala livingului. Se
apleacă, ridică obiectul şi întreabă: – Asta ce mai
este?
Între degetele mâinii ei a poposit o pană albă.
– Ce frumoasă este?! Şi ce albă este, strălucitor de
albă!
Înlemnesc.
Totuşi, nu a fost vis.
A fost aievea.
Îngerul a fost aici.
EL mi-a mai dat o şansă.
Şi îmi aduc aminte ceea ce m-a salvat: dragoste,
multă dragoste de dat.
Da, dragoste, multă dragoste!
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CUGETAREA LUNII
—— • ——
"Sfânta Treime este suprema taină a existenţei,

care explică toate, sau fără de care nu se poate explica nimic."
Părintele Dumitru Stăniloae (1903 – 1993)

DATE
—— • ——
24 IUNIE

Naşterea
Sf. Ioan Botezătorul
(Sânzienele)

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

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.

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.

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
Sfântul Apostol Pavel,
celei mai presus de fire, care care mai înainte de apostolie
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