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H R I S TO S S - A Î N Ă L Ț AT !

«Voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor va cinstea acestei sărbători, iar în a doua
trimite vouă: Duhul adevărului, Care din jumătate a secolului IV, pelerina apuseană
Tatăl purcede».
Egeria descrie modul cum era sărbătorită pe
atunci la Ierusalim. Până către sfârşitul
secolului IV şi începutul secolului V,
Cincizecimea era o dublă sărbătoare: a
înălţării Domnului şi a Pogorârii Sfanţului
Pogorârea Sfântului Duh
Duh, aşa cum o descrie, de altfel, încă din
(Cincizecimea sau Rusaliile) prima jumătate a secolului IV, Eusebiu al
Cezareii. Însă sărbătoarea aceasta a fost
Duminica a 8-a după Paști fixată, de pe la 400 înainte, în ziua a 40-a
după Paşti, cum este sărbătorită pânâ astăzi,
—— • ——
Cincizecimea
rămânând
numai
ca
Sărbătoarea
Pogorârii
Sfântului
Duh.
Biserica Ortodoxă cinsteşte persoana
Sfântului Duh în Duminica Cincizecimii şi a
doua zi după ea, la sărbătoarea Sfintei Treimi
(numită
şi
Lunea
Sfântului
Duh).
Credincioşii ortodocşi se vor afla la 7 iunie
2020 în Duminica Cincizecimii, a Pogorârii
Sfântului Duh sau a Rusaliilor – numită în
popor şi Duminica mare. Aceasta este
sărbătoarea anuală a Pogorârii Sfântului Duh
peste Sfinţii Apostoli. Faptele Apostolilor (2,
1-4) mărturisesc despre acest eveniment
foarte important din viaţa Bisericii.

Ce sărbătorim
la pogorârea Duhului Sfânt
Pogorârea Sfântului Duh este istorisită
de Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca
în Faptele Apostolilor (Fapte 2). Sinaxarul
din Lunea Rusaliilor este grăitor în acest sens
și îl redăm în continuare:

„În această zi, în Lunea Rusaliilor,
prăznuim pe însuşi Preasfântul de viaţă
Făcătorul şi întru tot puternicul Duh, Unul
Istoricul sărbătorii
din Treime, Dumnezeu, Cel de o cinstire, de
Sărbătoarea Rusaliilor constituie cea o fiinţă şi de o slavă cu Tatăl şi cu Fiul.
mai veche sărbătoare creştini împreună cu
În ziua Cincizecimii S-a pogorât
cea a Paştilor, fiind prăznuită încă din
Duhul
Sfânt, în chip de limbi de foc, peste
vremea Sfinţilor Apostoli. Despre ea
Sfinţii
Apostoli,
în foişorul unde stăteau ei, şi
amintesc Sf. Apostol Pavel (1 Cor. 16, S) şi
Sf. Luca (Fapte 20, 16). Ε numărată şi în s-a aşezat peste flecare dintr-înşii. Pentru
Constituţiile Apostolice, printre sărbătorile în cinstirea Sfântului Duh, dumnezeieştii
care sclavii se cuvine să fie eliberaţi de Părinţi, care pe toate bine le-a tocmit, cu
muncile obişnuite. Despre ea mai amintesc: prilejul Cincizecimii, au rânduit o sărbătoare
Sf. Irineu , Tertulian, Origen, canonul 43 al deosebită, în această zi a Rusaliilor.
Sinodului din Elvira (c. 300), canonul 20 al
Mântuitorul făgăduise înainte de
Sinodului I Ecumenic (care opreşte
patima
Sa venirea Sfântului Duh,
îngenuncherea în ziua Rusaliilor), Sf.
Epifanie ş.a. Marii predicatori din secolele zicând: «De folos este ca Eu să Mă duc; că
IV şi V au lăsat o mulţime de panegirice in de nu Mă voi duce Eu, Mângâietorul nu va
veni». Şi iarăşi: «Voi ruga pe Tatăl şi alt
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Mângâietor va trimite vouă: Duhul
adevărului, Care din Tatăl purcede». Iar
după patimă, înainte de înălţarea la cer, iarăşi
a zis: «Iar voi să rămâneţi în Ierusalim, până
când vă veţi îmbrăca cu putere de sus». Deci,
făgăduindu-le pe Mângâietorul, acum L-a
trimis lor pe Acesta.

zile de la trecerea prin Marea Roşie. Să se
mai ţină seamă şi de asemănări: Acolo era un
munte, aici un foişor; acolo s-a văzut foc, aici
limbi de foc; iar în locul tunetului şi negurei
din Sinai, aici s-a auzit un vuiet de vifor
năpraznic.

Duhul Sfânt S-a pogorât în chip de
limbi de foc, ca să arate că este în legătură cu
Cuvântul cel viu; sau pentru că Apostolii
trebuiau să înveţe mulţimile şi să le aducă la
Hristos şi prin mijlocirea Cuvântului. S-a
pogorât apoi, în chip de foc, ca să arate pe de
o parte, că Dumnezeu este foc mistuitor, iar
pe de alta, pentru nevoia de curăţire; şi S-a
împărţit în limbi, pentru haruri. Şi precum
odinioară a amestecat pe cei ce ştiau numai o
limbă şi i-a împărţit în mai multe limbi tot
aşa şi acum, celor ce cunoşteau numai o
limbă, le-a dat să cunoască multe limbi, ca să
adune pe cei ce erau de diferite limbi, risipiţi
în toate laturile lumii. Faptul s-a petrecut într
-o zi de sărbătoare, pentru a fi cât mai mulţi
cei adunaţi şi ca prin ei vestea să se
răspândească pretutindeni; apoi şi pentru ca
cei ce se aflau acolo de Paşti şi văzuseră cele
săvârşite atunci asupra lui Hristos, să aibă de
ce să se minuneze. Faptul s-a petrecut apoi în
ziua Cincizecimii, fiindcă se cuvenea ca tot
în timpul în care se dăduse Legea cea Veche,
să se reverse şi harul Duhului; după cum şi
Deci, Duhul Sfânt a venit după ce au Hristos săvârşind un nou Paşte propriu,
trecut zece zile de la înălţare, iar nu îndată făcuse în loc de Paştile cel obişnuit, Paştile
după înălţare, spre a face pe Ucenici să-L cel adevărat.
aştepte cu şi mai multă înflăcărare. Tradiţia
zice că în fiecare zi venea să se închine acelui
Duhul nu S-a aşezat pe buzele
Trup îndumnezeit al lui Hristos câte una din Apostolilor, ci pe capetele lor, căci capul este
cetele îngerilor. Deci, după împlinirea celor ocârmuitorul şi partea cea mai aleasă a
nouă zile, împăcarea fiind săvârşită prin Fiul, trupului şi cuprinde în el mintea, de la care şi
în a zecea zi a venit în lume şi Mângâietorul. limba îşi trage graiul. Pe de altă parte, este ca
În ce priveşte Pogorârea Duhului după şi cum Duhul Şi-ar lăsa glasul prin limbă,
cincizeci de zile de la Paşti, aceasta ar fi în aşezându-Se asupra capetelor Apostolilor şi
amintirea Legii Vechi; că Israel a primit cele rânduindu-i astfel învăţători ai tuturor celor
zece porunci după un timp de cincizeci de de sub soare. Vuietul care a avut loc şi focul
Pe când Ucenicii se găseau în foişor,
în ziua Cincizecimii, cam pe la ceasul al
treilea din zi, s-a făcut pe neaşteptate tunet
din cer, în aşa fel, încât a străbătut mulţimea
adunată la Ierusalim, din toată lumea; şi
Duhul Sfânt S-a văzut în chip de limbi de
foc, pogorând nu numai peste cei doisprezece
Apostoli, ci şi peste cei şaptezeci de ucenici;
şi aceştia au început să grăiască în limbi
străine, fiecare din Apostoli grăind limbile
tuturor neamurilor. Astfel, nu numai cel de
alt neam auzea pe Apostol grăind în limba sa
proprie, ci şi Apostolul înţelegea şi grăia
limba fiecărui neam. Din pricina aceasta
mulţimea socotea că sunt beţi, că
neînţelegând cum fiecare Apostol poate grăi
tuturor în limba fiecăruia, îl socotea pe acela
beat. Alţii, însă, se mirau zicând: Ce
înseamnă aceasta? Mulţimea, adunată la
Ierusalim pentru praznic, era din toate părţile
pământului: părţi, mezi şi elimiţi, care
fuseseră robiţi puţin mai înainte, de Antioh.
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s-a întâmplat din pricină că ele au fost şi în
Sinai, arătând prin aceasta, că şi atunci şi
acum Duhul este Acelaşi, dând Legea şi
orânduind toate. Mulţimea s-a tulburat de
vuietul suflării, fiindcă socotea că vine
împlinirea tuturor celor prevestite de Iisus,
iudeilor, cu privire la nimicirea lor. Se spune
«ca de foc», ca să nu cugete cineva despre
Duhul Sfânt că ar fi avut vreo însuşire
trupească.

Apostoli, Duh Care ne dă Legea
duhovnicească, ne călăuzeşte spre tot
adevărul şi ne învaţă cele plăcute lui Dum
nezeu. Astfel, Cincizecimea ne arată ieşirea
din răutatea necredinţei şi ziua întemeierii
Bisericii în chip văzut.
Sinaxarul din Duminica Rusaliilor ne
prezintă mai multe informații în acest sens:
„În această zi, Duminica a opta după Paşti,
prăznuim Sfânta Cincizecime. Şi această
sărbătoare am luat-o din cărţile iudeilor. Căci
după cum aceia prăznuiesc Cincizecimea lor,
cinstind numărul de şapte, dar şi pentru că au
primit Legea după trecerea a cincizeci de zile
de la Paşti, tot astfel şi noi prăznuim
cincizeci de zile de la Paşti, primind Duhul
cel Preasfânt, care ne dă Legea, ne călăuzeşte
spre tot adevărul şi ne învaţă cele plăcute lui
Dumnezeu. Să se mai ştie că la evrei erau trei
sărbători mari: Paştile, Cincizecimea şi
Sărbătoarea Corturilor. Paştile în amintirea
trecerii Mării Roşii; căci cuvântul paşte
înseamnă «trecere». Şi sărbătoarea aceea o
preînchipuia pe a noastră, care este trecerea
şi întoarcerea din nou de la întunericul
păcatului, la rai.

Apostolii au fost învinuiţi de beţie.
Dar Petru, sculându-se şi vorbind în mijlocul
mulţimii, a dovedit că lucrul acesta nu este
adevărat, aducând mărturie cuvântului
proorocului Ioil. Astfel a înduplecat dintre ei,
cu cuvântul, ca la trei mii, să vină la Hristos”.

Cincizecimea
Cincizecimea se numeşte aşa pentru
că se prăznuieşte la 50 de zile după Paşti. În
Vechiul Testament, Cincizecimea amintea de
primirea Legii pe Muntele Sinai, de
suferinţele evreilor în pustiu, precum şi de
necazurile cele multe prin care au trecut,
până să ajungă în pământul făgăduinței, unde
s-au îndulcit de roade, de grâu şi de vin. De
aceea, la această sărbătoare se mulţumea lui
Dumnezeu şi pentru secerişul nou. Unii
tâlcuitori spun că Cincizecimea ar fi fost
orânduită la evrei şi pentru cinstirea
numărului şapte, întrucât acest număr adunat
de şapte ori cu el însuşi, dă numărul de
cincizeci de zile fără una. La evrei nu numai
zilele se numărau aşa, ci şi anii, în care ei
sărbătoreau Jubileul, adică după trecerea a de
șapte ori şapte ani. In acel an jubiliar, ei lăsau
pământul nesemănat şi vitele la odihnă, iar
robilor dobândiţi cu bani, li se dădea
libertatea să plece.

Apoi, evreii prăznuiau Cincizecimea
spre aducere aminte de suferinţele lor din
pustiu, cum şi de multele necazuri prin care
au trecut, până să ajungă în pământul
făgăduinţei. Că numai după aceea s-au
îndulcit de roade, de grâu şi de vin. Nouă,
însă, Cincizecimea ne arată ieşirea din
răutatea necredinţei şi intrarea în Biserică; că
atunci ne împărtăşim şi noi cu Trupul şi
Sângele Stăpânului. Unii spun că evreii
sărbătoreau Cincizecimea din pricinile
arătate mai sus; dar alţii cred că
Cincizecimea ar fi fost orânduită de evrei
pentru cinstirea numărului şapte, după cum sÎn Noul Testament, aceasta zi a spus. Că acest număr adunat de şapte ori cu
aminteşte de venirea Duhului Sfânt peste el însuşi, dă numărul de cincizeci de zile, fără
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una. Cinstirea Cincizecimii de către evrei
atârna nu numai de numărarea zilelor, ci de a
anilor, în care ei sărbătoreau Jubileul; aceasta
cădea după trecerea a de şapte ori şapte ani.
în acel an ei lăsau pământul nesemănat şi
vitele la odihnă, iar robilor dobândiţi cu
bani, li se dădea libertatea să plece.

sărbătoarea trandafirilor din lumea romană,
consacrată cultului morţilor. Creştinii au
preluat obiceiul roman, făcând din sâmbăta
dinaintea Rusaliilor una din zilele de
pomenire generală a morţilor. În unele zone
ale ţării, în sâmbăta Rusaliilor se împart oale
împodobite cu flori şi cu un colac deasupra
pentru pomenirea morţilor. În duminica
Rusaliilor se împart farfurii frumos
împodobite pentru vii. În tradiţia Bisericii
Ortodoxe, în ziua imediat următoare marilor
sărbători se comemorează persoanele care
stau în legătură nemijlocită cu persoana sau
evenimentul aflat în centrul respectivei
sărbători. Întrucât persoanele Sfintei treimi,
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, sunt într-o legătură
nemijlocită, lunea de după duminica
Rusaliilor este consacrată proslăvirii Sfintei
Treimi. De fapt, sărbătoarea Rusaliilor are
consacrate două zile.

A treia sărbătoare era Sărbătoarea
Corturilor, care se prăznuia după strângerea
bucatelor de pe câmp, adică la trecerea a
cinci luni de la Prăznuirea Paştilor. Această
sărbătoare se prăznuia spre aducere aminte
de ziua în care Moise a ridicat întâia oară
cortul cel văzut prin nori în Muntele Sinai şi
făcut de marele meşter Veseleil. Săvârşeau
acest praznic făcând corturi, iar cei ce
locuiau la ţară, mulţumeau lui Dumnezeu,
după adunarea roadelor ostenelilor lor. Se
pare că şi David a scris psalmii cei pentru
linuri (recunoştinţă), pentru aceste zile.

Istoria Bisericii începe la Rusalii

Sărbătoarea aceasta închipuia învierea
noastră cea din morţi; când, după ce
corturile trupurilor noastre se vor strica,
iarăşi se vor alcătui, şi ne vom îndulci de
roadele ostenelilor noastre, prăznuind în
corturile cele veşnice.

Sărbătoarea cade totdeauna la 10 zile
după înălţare sau la 50 de zile după Paşti,
când a avut loc evenimentul sărbătorit şi când
evreii îşi serbau şi ei Praznicul Cincizecimii.
Ε totodată sărbătoarea întemeierii Bisericii
Creştine, căci în aceeaşi zi, în urma
cuvântării însufleţite a Sfântului Apostol
Petru, s-au convertit la creştinismca la trei
mii de suflete, care au alcătuit cea dintâi
comunitate creştină din Ierusalim (Fapte
2,41), nucleul Bisericii de mai târziu.
Prin Pogorârea Duhului Sfânt a început o
epocă nouă în istoria mântuirii neamului
omenesc. Astfel a luat fiinţă în chip văzut
Biserica, adică Împărăţia lui Dumnezeu pe
pământ, flacăra Duhului Sfânt în lume. S-a
împlinit în acest mod ţelul final al întrupării,
al jertfei de pe cruce şi al Învierii Domnului.

Se cuvine să mai ştim, că în ziua
aceasta,
săvârşindu-se
Praznicul
Cincizecimii, Duhul Sfânt S-a coborât peste
ucenicii Domnului. Şi fiindcă Sfinţii Părinţi
au socotit să despartă praznicele pentru
măreţia Preasfântului şi de viaţă făcătorului
Duh, căci El este unul din Sfânta şi de viaţă
începătoare Treime, iată că şi noi vom vorbi
mâine, despre felul cum a venit Duhul
Sfânt”.

Rusaliile

Sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt a
Deşi fiecare Apostol a primit pe
fost numită în româneşte „Rusalii” de la Duhul Sfânt şi cu toţii au pornit în lume
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vestind tainele Împărăţiei cerurilor în graiul
tuturor popoarelor, deşi cei ce s-au botezat
erau „bărbaţi cucernici din toate neamurile
care sunt sub cer“, s-a creat atunci o unitate
nouă, spirituală, un aşezământ în care toate se
adună ca mădularele într-un trup, formând
Biserica, Trupul cel tainic al lui Hristos. Iată
dar că Rusaliile sunt ziua întemeierii Bisericii
creştine ca instituţie divino-umană.

Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii.

Duhul Sfânt
Sfântul Duh Se numeşte Mângâietor,
ca Unul Care are putere să ne mângâie şi să
ne aline; că pe El L-am primit în locul lui
Hristos. Şi El mijloceşte, cu graiuri nespuse,
pentru noi către Dumnezeu, ocrotindu-ne ca
un iubitor de oameni, ca şi Hristos, că şi
Hristos este Mângâietor, pentru că zice
Apostolul: Avem Mângâietor către Tatăl pe
Iisus Hristos Cel drept (1 Ioan 2,1). De aceea,
Duhul Sfânt se mai numeşte şi alt Mângâietor
(Ioan 14,16). Se numeşte altul, pentru că este
de aceeaşi fiinţă. Căci unul şi altul se spune
numai despre cei ce sunt de aceeaşi fiinţă.
Despre cei ce sunt de fiinţe deosebite nu se
poate grăi aşa, fără să li se arate, îndată, şi
fiinţa pe care o au. Sfântul Duh este întru
toate una cu Tatăl şi cu Fiul; de aceea, El este
şi împreună-Ziditor (Făcător) a toate şi chiar
Lucrător al învierii de obşte, şi face toate câte
voieşte: sfinţeşte, împarte, înnoieşte, trimite,
înţelepţeşte, unge pe proroci şi, pe scurt
zicând toate le face, El fiind liber,
atotputernic, bun, drept, ocârmuitor. Prin El
este toată înţelepciunea, viaţa, mişcarea, îm
părtăşirea din sfinţenie şi din orice fel de
viaţă. Într-un cuvânt, tot ce are Tatăl şi Fiul
are şi El, afară de nenaştere şi naştere,
întrucât El purcede din Tatăl. Duhul
revărsându-Se, aşadar, lumea s-a umplut de
tot felul de daruri şi, prin El, toate neamurile
au fost călăuzite la cunoaşterea adevăratului
Dumnezeu, iar Apostolii au primit puterea de
a alunga toată boala şi toată neputinţa.
Hristos a pregătit venirea Sfântului Duh peste
Ucenicii Săi, când, înainte de pătimire, le-a
vorbit despre aceasta (Ioan 7, 38-39), apoi,
mai vădit după înviere, când a suflat asupra
lor (Ioan 20,22). Iar acum L-a trimis pe El, în
chip de limbi de foc.
Sursa: basilica.ro

Cincizecimea, adică a 50-a zi de la
Învierea Domnului, este ziua voită de Tatăl,
făgăduită de Fiul şi împlinită de Sfântul Duh.
Este ziua deplinei revelaţii a Sfintei Treimi în
lume: crearea, mântuirea şi sfinţirea. În
această zi se inaugurează un nou mod de
legătură între cei ce cred şi Dumnezeu, mod
sau chip nevăzut de ochii noştri, dar simţit de
inimă.
Înainte de patima Sa cea de bunăvoie,
ştiind Iisus toate cele ce aveau să se întâmple
cu El şi nevoind să-i lase pe Apostoli în
deznădejde, le-a făgăduit că va trimite pe
Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, care-i va
călăuzi. Şi va vesti cele viitoare, îi va
mângâia şi Îl va preamări, căci „din al meu
va lua şi vă va vesti“. El se va numi
Mângâietorul, fiindcă va mângâia pe tot cel
ce se lasă călăuzit de El. Iar când s-a arătat
Apostolilor după slăvita Sa Înviere, Le-a zis:
„Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele,
le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi
ţinute“ (In. 20, 21-22), acesta este textul care
fundamentează
peste
veacuri
Taina
Spovedaniei.
Biserica este aşadar Hristos în toţi,
uniţi prin lucrarea Sfântului Duh într-un chip
viu şi indisolubil. Iisus Hristos şi toţi
credincioşii sunt mădulare ale aceluiaşi Trup
tainic al lui Hristos, alcătuit din mai multe
mădulare. Există un singur corp şi un singur
Duh. Şi această unitate a fost consfinţită de
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CUGETAREA LUNII
—— • ——
“Pacea oamenilor depinde de măsura în care ei se regăsesc în Duhul
Adevărului, este deci înainte de toate o problemă spirituală, chiar
dacă ea se manifestă pe plan politic, social, economic, cultura,
educativ ori moral. Toate problemele oamenilor sunt probleme de
conștiință, iar conștiința nu-și află pacea decât în domeniul
religiosului. Religiosul este fundamental în istorie.”
Valeriu Gafencu (1921 – 1952)
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DATE
Calendar

†) Sf. Ier.
Grigorie Dascălu,
Mitr.
Ţării Româneşti

—— • ——
2 IUNIE

†) Sf. M. Mc.
Ioan cel Nou
de la Suceava

Născut la Bucureşti în 1765, Sfântul Ierarh
Grigorie Dascălul a fost mitropolit al Ţării
Româneşti între anii 1823-1834.

†) Sf. Ier.
Niceta de Remesiana

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”.

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.

2 IUNIE

†) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi
Filip de la Niculiţel

†) Sf. Ier.
Ghelasie
de la Râmeţ

Se spune despre Cuviosul Ghelasie că avea
doisprezece ucenici cu care împreună se ruga
Pe peretele interior al criptei scrie în limba şi postea, săvârşind sfintele slujbe cu mare
greacă: „Martyres tou Hristou". Iar pe osârdie şi frică de Dumnezeu.
peretele opus scrie numele lor: „Zotikos,
Sursa: doxologia.ro
Attalos, Kamasis şi Filippos".
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Dragi enoriaşi,
Din cauza grelei încercări prin care trecem cu toţii, în Biserica Odăi se vor lua măsuri care
vor afecta şi programul Parohiei! Unele slujbe vor fi transmise în direct prin intermediul
tehnologiei pentru a vă oferi posibilitatea împreună a ne ruga!
Prin intermediul site-ului www.parohiaodai.ro , a paginii de facebook “Parohia Odăi” dar
şi prin grupul WhatsApp “Parohia Odăi Otopeni” (creat de Părintele Iliuţă Ion pe nr. de
mobil 0721 550 210) vă vom ţine la curent cu informaţii de actualitate privind activitatea
bisericii noastre!

Doamne Ajută!
Vă așteptăm cu drag la Biserică să fim prezenți în rugăciune!
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„Trei sunt Care mărturisesc în cer: Tatăl, „Să Ne pogorâm şi să amestecăm limbile
Fiul şi Sfântul Duh şi Aceştia Una sunt”
lor” (Facere 11, 7).
La stejarul din Mamvri, Preasfânta
Treime S-a arătat sub chipul a trei Îngeri lui
—— • ——
Avraam (Facere 18), iar în cântarea întreită a
îngerilor din jurul Tronului dumnezeiesc, din
Credinţa în Preasfânta Treime este vedenia lui Isaia se zice: „Sfânt, Sfânt, Sfânt
învăţătura principală a Bisericii Ortodoxe. Ea Domnul Savaot” (Isaia 6, 3), adică se repetă
a fost descoperită în Sfânta Scriptură, mai „Sfânt” de trei ori.
ales a Noului Testament şi formulată apoi de
Sfinţii Părinţi ai Bisericii la primele două
Sinoade Ecumenice, în Simbolul de credinţă
niceo-constantinopolitan (381), pe care îl
mărturisim în fiecare duminică şi sărbătoare
la Sfânta Liturghie, la Botez şi la alte slujbe.

Sfânta Treime

În Simbolul credinţei, mărturisim că
noi credem „întru Unul Dumnezeu, Tatăl
Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al
pământului…, şi întru unul Domn Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi
vecii…, şi întru Duhul Sfânt, Domnul de
viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel
ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat
şi slăvit…”
În formularea acestei învăţături,
Sfinţii Părinţi au pornit de la cele descoperite
în Sfânta Scriptură referitor la Sfânta Treime
sau la Persoanele Acesteia.

În Noul Testament cele trei Persoane
ale Preasfintei Treimi se descoperă în mod
vădit. La Buna Vestire, arhanghelul îi spune
Sfintei Fecioare Maria: „Duhul Sfânt se va
pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt
te va umbri; pentru aceea şi Sfântul Care Se
va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va
chema” (Luca 1, 35).
La Botezului Domnului, când Fiul lui
Dumnezeu Se botează în Iordan de către
Ioan, Duhul Sfânt Se pogoară în chip de
porumbel, iar Tatăl mărturiseşte din cer,
zicând: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru
Care am binevoit” (Matei 3, 16-17). Sfânta
Treime este mărturisită atunci când
Mântuitorul Hristos îi trimite pe ucenici la
propovăduire, zicându-le: „Mergând, învăţaţi
toate neamurile, botezându-le în numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh” (Matei 28, 19).

În Vechiul Testament găsim unele
texte care mărturisesc despre cele trei
Persoane ale Dumnezeirii. Înainte de a-l crea
pe Adam, Dumnezeu a spus: „Să facem om
după chipul şi asemănarea Noastră”(Facere
1, 26), iar înainte de alungarea primilor
oameni din Rai, a spus: „Iată că Adam s-a
făcut ca unul din Noi, cunoscând binele şi
Învăţătura despre Sfânta Treime era
răul” (Facere 3, 22). De asemenea, la propovăduită şi de către Sfinţii Apostoli.
amestecarea limbilor celor ce voiau să Sfântul Ioan Evanghelistul spune lămurit:
construiască Turnul Babel, Dumnezeu a zis: „Trei sunt Care mărturisesc în cer: Tatăl,
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Fiul şi Sfântul Duh şi Aceştia Una sunt” (1
Ioan 5, 7), iar Sfântul Apostol Pavel, îi
binecuvintează pe corinteni prin cuvintele:
„Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi
dragostea
lui
Dumnezeu
Tatăl
şi
împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu
toţi!” (2 Corinteni 13, 13).

(†) Naşterea Sf. Ioan
Botezătorul
—— • ——

În
Bisericile
Ortodoxe
locale
praznicul Preasfintei Treimi este legat, prin
tradiţie, de sărbătoarea Cincizecimii (ca în
Biserica Rusă) sau de Lunea Pogorârii
Sfântului Duh (mai ales în Bisericile greacă
şi română).

Ioan Botezătorul a fost conform
evangheliei după Luca fiul preotului Zaharia
și al Elisabetei. Preotul Zaharia și soția lui
Elisabeta nu au putut până la bătrânețe să
aibă copii. La poporul evreu acesta era
considerat un neajuns ce se abătea asupra
familiei din partea lui Dumnezeu. Uneori nici
jertfele nu le erau primite la templul celor ce
nu aveau copii. În vremea împăratului Irod
cel Mare, în timpul săptămânii când era de
rând la templu, Zaharia a intrat să tămâieze.
Pe când tot poporul era afară și se ruga, i s-a
arătat îngerul Domnului stând de-a dreapta
altarului tămâierii.

Este sărbătoarea în care aducem în
mod deosebit laude şi cântări duhovniceşti
Persoanelor Preasfintei Treimi, pentru că
toată lucrarea liturgică şi sfinţitoare a
Bisericii Ortodoxe se săvârşeşte în numele şi
spre slava Preasfintei Treimi.

Este anunțat că i-au fost ascultate
rugăciunile si că Dumnezeu le va da un copil,
căruia trebuie să-i pună numele Ioan. Pentru
că a fost neîncrezător în vestea adusă de
Arhanghelul Gavriil, Zaharia a rămas mut
până în ziua când s-au împlinit acestea.

Sfinţii Părinţi şi teologii Bisericii au
explicat, în scrierile lor, învăţătura creştină
ortodoxă despre Sfânta Treime: Tatăl este
nenăscut, Fiul este născut din veci din Tatăl,
iar Duhul Sfânt purcede din veci din Tatăl.

Când a venit vremea să nască,
Elisabeta a născut un fiu. În a 8-a zi când
trebuia tăiat împrejur, s-au strâns vecinii și
rudele și voiau să-l numească pe prunc –
Zaharia – ca pe tată. Pentru că era soție de
prooroc și avea și ea darul proorociei,
Elisabeta spune că se va chema Ioan. Pentru
că cei strânși obiectau și îi cereau părerea,
Zaharia a scris pe o tăbliță: „Ioan este numele
lui”(Luca 1;63), iar în clipa următoare a putut
din nou să vorbească. Fiind martorii atâtor
minuni (stearpa a născut la bătrânețe, și
Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, mutul a început să vorbească) cei strânși au
început să se întrebe „Ce va fi oare acest
miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
copil?” (Luca 1;66).
Sursa: ro.wikipedia.org
Sursa: basilica.ro
De aceea, se cuvine să mărturisim
întotdeauna pe Sfânta Treime: pe DumnezeuTatăl, Fiul şi Sfântul Duh, să o preamărim şi
să I ne închinăm Ei, zicând: „Sfinte
Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut prin
Fiul, cu împreună-lucrarea Sfântului Duh;
Sfinte tare, prin Care pe Tatăl am cunoscut şi
prin Care Duhul Sfânt a venit în lume; Sfinte
fără de moarte, Duhule Mângâietor, Cel ce
din Tatăl purcezi şi în Fiul Te odihneşti,
Treime Sfântă, slavă Ţie!”.
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BIBLIA
—— • ——
Psalmul 50

1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare
mila Ta
2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge
fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea
şi de păcatul meu mă curăţeşte.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi
păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am
făcut, aşa încât drept eşti Tu întru
cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca
Tu.
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi
în păcate m-a născut maica mea.
7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi
cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai
arătat mie.
8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi;
spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada

mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi
toate fărădelegile mele şterge-le.
11. Inimă curată zideşte intru mine,
Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru
cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău
cel sfânt nu-l lua de la mine.
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu
duh stăpânitor mă întăreşte.
14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi
cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge,
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura
mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile
de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima
înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va
urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta,
Sionului, şi să se zidească zidurile
Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,
prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune
pe altarul Tău viţei.
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