Revista parohiei Odăi
Anul 3, Nr. 6 (30), 2021
Se distribuie gratuit!
Programul Bisericii Odăi pe luna IUNIE
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—— • ——
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Sf. Iustin Martirul și Filosoful și cei impreună cu ei
Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier.
Nichifor, patr. Constantinopolului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
3 J
Sf. Mc. Luchilian, Ipatie și Paula fecioara
4 V †) Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sf. Ier. Mitrofan, patr. Constantinopolului; Sf.
Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
5 S
Sf. Sfințit Mc. Dorotei, ep. Tirului; Sf. Mc. Apolon și Leonid
6 D Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. M. Dalmaților; Sf. Cuv. Visarion
Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
7 L Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Ancirei; Sf. Mc. Zenaida
8 M † Sf. Mc. Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
9 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Ier. Chiril, arhiep. Alexandriei (Dezlegare la pește. Nu se fac
nunți)
10 J
(†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; Sf. Mc. Alexandru și Antonina; Sf. Sfințit Mc. Timotei, ep.
Prusiei (Nu se fac nunți)
11 V Sf. Ap. Bartolomeu și Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
12 S
Sf. Cuv. Onufrie cel Mare și Petru Atonitul
13 D Sf. Mc. Achilina; Sf. Ier. Trifilie, ep. Lefcosiei din Cipru
Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 113; glas 6, voscr. 10
14 L Sf. Prooroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului
15 M Sf. Prooroc Amos; † Sf. Mc. Isihie; Fer. Augustin și Ieronim
16 M Sf. Ier. Tihon, ep. Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu, ep. Apoloniadei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
17 J
Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie și Felix
18 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Mc. Leontie, Ipatie și Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Dezlegare la
pește. Nu se fac nunți)
19 S
Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Pomenirea morților - Moșii de vară) (Nu se fac
nunți)
20 D (Nu se fac nunți)
(†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
21 L (†) Sf. Treime (Nu se fac nunți)
22 M †) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitr. Țării Românești; Sf. Sfințit Mc. Eusebiu, ep. Samosatei (Inceputul
postului Sf. Ap. Petru si Pavel) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
23 M Sf. Mc. Agripina; Sf. Sfințit Mc. Aristocleu, pr. (Harți)
24 J
(†) Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele); † Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la
Suceava; † Sf. Ier. Niceta de Remesiana; (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
25 V Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie și frații săi; Sf. Mc. Livia (Harți)
26 S
Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, ep. Goției (Dezlegare la
pește. Nu se fac nunți)
27 D Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiță Ioana (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
28 L Aducerea moaștelor Sf. Mc. Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sf. Mc. Papias (Începutul Postului Sf. Ap.
Petru și Pavel) (Post. Nu se fac nunți)
29 M (†) Sf. Ap. Petru și Pavel
30 M † Soborul Sf. 12 Ap.; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
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„Lăsați copiii să vină la Mine” (Luca
18,16). Exact aceasta este cea mai mare
datorie a părinților creștini: să îi
călăuzească pe copiii lor către Mântuitorul
Hristos.

luat pe Constantin Vodă împreună cu fiii săi
şi i-au dus la Înalta Poartă Otomană din
Constantinopol (azi Istanbul). Pentru a nu fi
pedepsiţi cu moartea, ei trebuiau să lase
credinţa creştină, dar n-au voit să se lepede
de Hristos. Astfel, în ziua sărbătorii
Adormirii Maicii Domnului, 15 august 1714,
când dreptcredinciosul Domnitor Constantin
Brâncoveanul împlinea vârsta de 60 de ani, a
primit sfârşitul mucenicesc prin decapitare
împreună cu fiii săi: Constantin, Ştefan, Radu
şi Matei, şi cu ginerele său, sfetnicul Ianache.
În faţa acestei propuneri, Sfântul Constantin
Brâncoveanu a răspuns, fără să mai stea pe
gânduri: „De legea creştină nu mă las, căci în
ea m-am născut şi am trăit, şi în ea vreau să
mor!”. Pe fiii săi, domnitorul i-a îmbărbătat
cu următoarele cuvinte: „Fiilor, fiţi bărbaţi!
Am pierdut tot ce aveam pe astă lume. Nu neau mai rămas decât sufletele. Să nu le
pierdem şi pe ele, ci să le ducem curate
înaintea feţei Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. Să spălăm păcatele noastre cu
sângele nostru!”

Cei trei sfinți copii ai României
care sărbătoresc 1 iunie în Cer
—— • ——
Mulţi copii au devenit sfinţi la vârstă
fragedă fie pentru credinţa lor, pentru
dragoste sau milostenie, fie mucenicind și
râvnind „râvna cea bună”.
Unul dintre aceștia este Sfântul Ioan
Valahul (12 mai), mucenicul care a trait în
Țara Românească în vremea domnitorului
Matei Basarab. În toamna anului 1659,
năvălind o ceată de turci pe Valea Oltului
dinspre Ardeal, au făcut mari jafuri prin sate,
în drum spre Dunăre, şi au luat în robie pe
mulţi tineri nevinovaţi. Printre cei robiţi și
duși la Istambul a fost şi fericitul Ioan. Pentru
că a refuzat să cadă în păcate trupeşti, a fost
întemniţat şi supus la numeroase chinuri.
Apoi, în ziua de 12 mai 1662, a fost dus întro margine a Constantinopolului, la locul
numit Parmak-Kapi (Poarta Stâlpului),
„aproape de Bezastani“ şi spânzurat. Nu
împlinise încă 18 ani. Trupul său a fost
aruncat în apele Bosforului sau îngropat de
creştini într-un loc rămas necunoscut, undeva
în apropierea zidurilor marii metropole
bizantine de odinioară.

Sfânta Filofteia (7 decembrie) s-a
născut în marea cetate Târnov, mama ei
trăind doar încă puţină vreme după aceea, cât
să o înveţe pe copilă credinţa creştinească.
Într-o zi, mergând ea după obicei să ducă
tatălui ei mâncare la câmp, i-au ieșit în cale
niște săraci și flămânzi, știind că este o fire
milostivă. Neavând altceva ce să le dea,
sfânta le-a împărțit mâncarea pe care trebuia
să o ducă tatălui ei. Într-una din zile, tatăl a
urmărit-o și, văzând că împarte mâncarea
săracilor, a lovit-o cu toporul, cauzându-i
astfel moartea. Sfânta avea aproape 12
ani când s-a mutat la Domnul. Moaştele
Sfintei Filofteia se află la Curtea de Argeş,
fiind aduse aici în vremea domniei lui Radu
(Negru) Vodă.

Sfântul
Matei
(16
august),
fiul Sfântului Domnitor Constantin
Brâncoveanu, care avea numai 11 ani când
şi-a jertfit viaţa pentru Hristos. În anul 1714,
în Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale
Domnului, sultanul Ahmed al III-lea (17031730) a trimis mulţime de ostaşi care l-au
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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

(†) 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
4

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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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.

Ghelasie, a făcut precum i se poruncise în vis
şi s-a vindecat de epilepsie. Unei alte femei,
Elisabeta din Albina (Timiş), i-a fost
vindecată mâna bolnavă, prin neîncetate
rugăciuni şi lacrimi la moaştele Sf. Ghelasie,
iar un credincios căzut în rătăcire de la
(†) Sfântul Ierarh
dreapta credinţă din Cocora (Alba) şi care era
Ghelasie de la Râmeț
paralizat, adus fiind într-un car cu boi, a aflat
—— • ——
vindecare, prin neîncetatele sale rugăciuni şi
ale părinţilor la moaştele Sfântului Ghelasie,
În veacul al XIV-lea, a trăit la întorcându-se vindecat la casa sa, trupeşte şi
Mănăstirea Râmeţ, un monah cu viaţă sufleteşte, asemenea paraliticului din
îmbunătăţită, al cărui nume era Ghelasie. Evanghelie.
Credincioşii din partea locului, l-au cinstit pe
acesta ca sfânt din neam în neam, până în
zilele noastre, iar vieţuitorii sfintei Mănăstiri,
îi cinstesc cu veneraţie părţi din moaşte ştiind
că prin rugăciuni neîncetate la Bunul
Dumnezeu, acestea au darul vindecării de
boli şi suferinţe. Ceea ce s-a transmis prin
tradiţia locului de generaţii întregi, s-a
adeverit în zilele noastre, când, în anul 1978, Sfântul Niceta a fost episcop de Remesiana,
s-a descoperit în biserica Mănăstirii o localitate la sud de Dunăre, timp de aproape 50
inscripţie de mare însemnătate pentru de ani, între anii 366-414. Pentru viaţa sa
Biserica şi neamul românesc, mai ales din sfântă, arzând de dragoste pentru Hristos, s-a
părţile Transilvaniei şi care consemnează învrednicit de treapta arhieriei şi a semănat
numele, "Arhiepiscopului Ghelasie", al cuvântul Evangheliei Domnului în Dacia
zugravului Mihul de la Crişul Alb", precum Mediteraneană, care era adeseori invadată de
şi anul 1377. Acest Arhiepiscop al barbari.
Transilvaniei, primul atestat cu numele, este
îmbunătăţitul Ghelasie pe care poporul, în
(†) Sfântul Ierarh
evlavia sa, îl cinsteşte ca sfânt.

Niceta de Remesiana

În anii din urmă, s-au descoperit în
chip minunat prin bunătatea şi milostivirea
lui Dumnezeu, în jurul Mănăstirii, părţi din
sfintele sale moaşte, prin care se fac
nenumărate
minuni
în
rândul
dreptcredincioşilor veniţi la Mănăstire pentru
rugăciune şi închinare. Astfel, o femeie, pe
numele ei Maria, din Negreşti-Oaş, după ce i
s-a arătat în vis un porumbel care a îndemnat
-o să meargă la Mănăstire la Râmeţ, să se
roage şi să se atingă de moaştele Sfântului

—— • ——
Numele Sfântului Niceta de Remesiana
este legat de istoria Bisericii noastre
strămoşeşti, îndeosebi pentru contribuţia sa la
răspândirea creştinismului pe teritoriul de
formare al poporului român. De asemenea,
prin scrierile sale întocmite în limba latină,
care au apărut şi în traducere românească, s-a
îmbogăţit patrimoniul spiritual al teologiei
ortodoxe româneşti.
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ca un erudit teolog al timpului, care
priveghea cu străşnicie la apărarea drepteicredinţe. pe baza unor manuscrise, Sfântului
Niceta i se atribuie următoarele scrieri:
Despre diferitele denumiri ale Domnului
nostru Iisus Hristos, Despre privegherea
robilor lui Dumnezeu, Despre folosul cântării
de psalmi, precum şi o lucrare care l-a făcut
foarte cunoscut pe neobositul apostol, un
Sfântul Niceta era originar din Dacia Catehism pentru cei ce se pregătesc pentru
Mediteraneea, Remesiana fiind pământul Botez, care ulterior a fost intitulat Cărticele
natal al acestuia. Deşi este daco-roman la de învăţătură .
origine se presupune că acest Sfânt Ierarh şia petrecut prima parte a vieţii în Apus,
Sfântul Niceta de Remesiana este
deoarece folosirea unei exprimări alese, cunoscut şi pentru calităţile sale de
precum şi întrebuinţarea unor izvoare de protopsalt, printre imnele bisericeşti compuse
limbă latină în scrierile sale, ne îndreptăţesc de el fiind aşezată la loc de cinste cunoscuta
la acest lucru. Cu toate că a scris numai cântare Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm,
latineşte, Sfântul Niceta cunoştea şi greaca, sau pe scurt, Te-Deum. , care a pătruns pe
cetatea Remesiana fiind într-un ţinut unde teritoriul românesc odată cu misionarii
limba greacă îşi disputa întâietatea cu limba trimişi de autor. Uşor de reţinut, cuprinzând
latină; în calitate de ierarh al acestei cetăţi, pe scurt învăţături esenţiale mântuirii, de o
precum şi datorită activităţii sale misionare, curăţie cristalină a credinţei, imnul Sfântului
Sfântul Niceta era îndatorat să cunoască Niceta a fost învăţat cu uşurinţă de străbunii
ambele limbi.
noştri, care l-au lăsat moştenire din neam în
neam, ajungând până la noi.
Printre prietenii săi, se numără şi
Paulin de Nola, cu care este împreună
Aşadar, Sfântul Niceta de Remasiana
prăznuit
la
7
ianuarie,
conform este o personalitate remarcabilă a Bisericii
martirologiilor romane. Acest prieten va Ortodoxe, distingându-se prin rodnica sa
descrie activitatea misionară a vrednicului lucrare misionară, prin viaţa sa cea plină de
ierarh, care a depus un susţinut efort de sfinţenie, prin scrierile şi imnele sale.
evanghelizare şi educare latină a popoarelor Predicând şi scriind într-o latină clară şi
din Dacia Ripensis şi Dacia Mediteraneea, simplă. el a fost un factor de romanizare, de
îmblânzind inimile barbarilor, învăţându-i să unitate şi continuitate a populaţiei dacotrăiască in pace şi în dreptate, cântând şi romane de pe malurile Dunării şi din Dacia
slăvind pe Hristos. Datorită acestei Mediteraneea. Strălucind ca un soare al
impresionante opere de convertire la dreptei credinţe în ţinuturile din jurul
creştinism, Sfântul Niceta s-a învrednicit şi Dunării, Sfântul Niceta a devenit unul dintre
de numirea de "Apostol al daco-romanilor".
stâlpii mântuirii neamului nostru, credincioşii
ortodocşi români de astăzi cinstindu-l ca o
În activitatea sa misionară şi pastorală, măreaţă podoabă a străbunilor noştri.
el s-a folosit şi de opere scrise, moştenirea
literară ajunsă până la noi arătându-l pe autor
Sursa: Calendar Ortodox.
Numele său este strâns legat de cetatea
în care acesta a păstorit, anume Remesiana,
oraş întemeiat de împăratul Traian, care se
afla la aproximativ 30 de kilometri est de
oraşul Naisus (astăzi Niş), într-o regiune
deluroasă, pe valea râului Nişava. El a fost
păstorul acestei cetăţi între anii 366-414.
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Hristos, nu şi-a putut învinge slăbiciunea,
lepădându-se de trei ori de Domnul său,
tocmai când Acesta era batjocorit şi purtat de
la Ana la Caiafa.

(†) Sfinții Apostoli
Petru şi Pavel
—— • ——

Dar, cu multe lacrimi şi cu mult
zbucium, a ispăşit el întreita lui lepădare de
Domnul, iar, la cea de a treia arătare a
Domnului Înviat, Petru redobândeşte
vrednicia de Apostol, mărturisind de trei ori
dragostea lui către Mântuitorul Hristos.

Sfântul Apostol Petru era pescar din
Betsaida, la Marea Galileei, şi se chema
Simon înainte de a se întâlni cu Domnul. Era
frate cu Sfântul Apostol Andrei, „cel întâi
chemat” la slujirea credinţei. Era cel mai
vârstnic dintre cei doisprezece Ucenici şi
deseori vorbea în numele Apostolilor, rugând
pe Învăţătorul să le tâlcuiască înţelesul
tainelor credinţei.

După Înălţarea la cer a Domnului şi
după Pogorârea Duhului Sfânt, a început
strădania, cea fără odihnă, pentru răspândirea
credinţei şi, ca şi ceilalţi Apostoli, Sfântul
Petru nu s-a ferit de nicio osteneală pentru
împlinirea poruncii Mântuitorului, de a vesti
adevărul mântuirii.
A străbătut drumuri lungi şi grele,
propovăduind Evanghelia în Iudeea, în
Antiohia şi în Pont, în Galatia, în Capadocia
şi în Bitinia, ajungând până la Roma. Deşi
mai vârstnic, s-a supus întru totul hotărârilor
luate la Sinodul Apostolilor, din anul 50.
Peste tot a întemeiat Biserici, a
învăţat, a mângâiat, a întărit credinţa şi
nădejdea primilor creştini. Când n-a putut
ajunge la fraţi, a luat pana şi a scris cele două
epistole din Noul Testament, comori de
învăţătură mai preţioase decât aurul şi
pietrele scumpe.

Marele pescar şi-a încheiat strădania
şi viaţa la Roma, cetatea cezarilor. La anul
67, în ziua de 29 iunie, Sfântul Apostol Petru
a îndurat moarte de mucenic, în vremea
Sf. Ap. Petru
prigoanei dezlănţuite împotriva creştinilor de
crudul împărat Nero (54-68). Pe colina
Era o fire înfocată, cinstită şi plină de Vaticanului verhovnicul Apostolilor a fost
rodire pentru Hristos, gata oricând la uitarea răstignit cu capul în jos, pecetluind cu
de sine. Cu toată dragostea pentru Iisus sângele său credinţa şi dragostea lui faţă de
8

Mântuitorul Hristos.

Care i S-a arătat în chip minunat, şi a crezut
în El, lepădând rătăcirea în care trăise până
atunci.

Citate Sf. Petru

Din clipa aceea, Saul s-a dovedit un
neînfricat propovăduitor al credinţei creştine
şi, sub noul nume de Pavel, a fost unul dintre
cei mai mari Apostoli ai lui Hristos. El a dus
Evanghelia, adică vestea cea bună a
Domnului, printre popoarele păgâne,
binevestind în multe locuri din Răsărit,
trecând prin Grecia, la Atena, la Corint, în
Asia Mică şi în Macedonia şi ajungând până
la Roma.

Pe El, fără să-L fi văzut, Îl iubiţi. Întru El,
deşi acum nu-L vedeţi, voi credeţi şi vă
bucuraţi cu bucurie negrăită şi preamărită,
dobândind ca răsplată a credinţei voastre
mântuirea sufletelor.
(Sfântul Petru în Noul Testament)
”O singură zi înaintea Domnului este ca o
mie de ani şi o mie de ani ca o singură zi.”
(Sfântul Petru în Epistola a doua
sobornicească a Sfântului Apostol Petru)
”Iubirea acoperă mulţime de păcate.”
(Sfântul Petru în Noul Testament)
”Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu
decât de oameni.”(citat din Sfântul Petru)
”După Sfântul Care v-a chemat pe voi, fiţi şi
voi înşivă sfinţi în toată petrecerea vieţii.”
(Sfântul Petru în Biblia)

Sfântul Pavel a fost bărbat învăţat,
fariseu şi rabin în religia evreilor, ucenic al
lui Gamaliel şi cunoscător al întregii
învăţături din vremea sa. Se numea Saul
înainte de a veni la credinţă şi era de origine
din Tarsul Ciliciei.

Sf. Ap. Pavel

Împuternicit
de
sinedriul
din
Ierusalim, Pavel a prigonit cumplit pe cei ce
mărturiseau
credinţa
în
Hristos
şi
propovăduiau Învierea Lui. Pe când călătorea
spre cetatea Damascului, pentru a prinde pe
creştinii de acolo, Saul a văzut pe Domnul,

În lungile şi ostenitoarele lui călătorii,
a îndurat nenumărate primejdii, a suferit
bătăi, a fost întemniţat, a îndurat foamea şi
setea. Nicio suferinţă nu i-a micşorat râvna
de propovăduire a credinţei, nicio primejdie
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nu l-a înspăimântat.
"Dar mie prea putin imi este ca sunt judecat
de voi sau de vreo omeneasca judecata de
toata ziua; fiindca nici eu nu ma judec pe
mine insumi. Caci nu ma stiu vinovat cu
nimic, dar nu intru aceasta m-am indreptat.
Cel care ma judeca pe mine este Domnul."
(Epistola intaia catre Corinteni a Sfantului
Apostol Pavel 4:3-4)

Prin toate cetăţile pe unde a trecut, a
întemeiat Biserici, de care s-a îngrijit tot
timpul, sfătuindu-le şi îndrumându-le
prin Epistolele pe care le trimitea către fraţi,
când se afla departe, epistole din care ni s-au
păstrat paisprezece, ca un adevărat tezaur al
vieţii în Hristos, ca o adevărată ştiinţă a
mântuirii.

"Dragostea nu se poarta cu necuviinta, nu
Sfântul Apostol Pavel a fost numit
cauta ale sale, nu se aprinde de manie, nu
„Apostolul Neamurilor”, deoarece a vestit cel gandeste raul. Nu se bucura de nedreptate, ci
mai mult pe Hristos printre popoarele păgâne se bucura de adevar." (Epistola intaia catre
din acele timpuri, iar sfârşitul său a fost cu Corinteni a Sfantului Apostol Pavel 13:4-6)
moarte de mucenic, tăindu-i-se capul cu
sabia, murind în aceeaşi zi cu Sfântul Petru şi
sub acelaşi împărat Nero, la marginea Romei,
pe drumul ce duce de la Roma spre mare.

Citate Sf. Pavel
"Dar in toate acestea suntem mai mult decat
biruitori, prin Acela Care ne-a iubit. Caci
sunt incredintat ca nici moartea, nici viata,
nici ingerii, nici stapanirile, nici cele de
acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, Nici
inaltimea, nici adancul si nici o alta faptură
nu va putea sa ne desparta pe noi de
dragostea lui Dumnezeu, cea intru Hristos
Iisus, Domnul nostru. " (Epistola catre
Romani a Sfantului Apostol Pavel 8:37-39)

Aceşti doi mari Apostoli nu-şi au
lauda de la oameni, ci de la Însuşi Domnul,
Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus
Hristos; că pe Sfântul Apostol Petru l-a
fericit pentru mărturisirea lui, numindu-l
„piatră”, şi pe adevărul mărturisirii lui a zidit
Biserica Sa; iar pe Sfântul Apostol Pavel l-a
numit „vas ales”, care avea să poarte numele
Domnului înaintea tiranilor şi a împăraţilor.

Să cinstim necontenit pe aceşti mari
ctitori ai credinţei noastre. Cât vor dura cerul
şi pământul, faptele şi învăţăturile Sfinţilor
"Si stim ca Dumnezeu toate le lucreaza spre Apostoli nu se vor şterge din istoria
binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al celor mântuirii. Să-i chemăm în rugăciunile
care sunt chemati dupa voia Lui." (Epistola noastre şi să le fim recunoscători, urmând
catre Romani a Sfantului Apostol Pavel 8:28) credinţa apostolică a Bisericii Ortodoxe, Una,
Sfântă şi Sobornicească, pe care ei au făcut-o
"Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce să crească pe Piatra-Hristos.
sunt; si harul Lui care este in mine n-a fost in Pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, Hristoase
zadar, ci m-am ostenit mai mult decat ei toti. Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi. Amin.
Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu
mine." (Epistola intaia catre Corinteni a
Surse: basilica.ro, internet
Sfantului Apostol Pavel 15:10)
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Omul capătă identitatea de ființă eclesială,
mădular viu și activ al Trupului cel înviat al lui
Hristos, prin Sfintele Taine, care formează
dimensiunea harică a Bisericii.

Înălțării Domnului și a Pogorârii Sfântului
Duh, așa cum o descrie, de altfel, încă din
prima jumătate a sec. IV, Eusebiu al
Cezareei. După aceea, sărbătoarea Înălțării
Domnului a fost fixată în ziua a 40-a după
Paști, Cincizecimea rămânând numai ca
sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt.

(†) Rusaliile
—— • ——
Anul acesta, Duminica Pogorârii
Sfântului
Duh
sau
a Rusaliilor este
sărbătorită de Biserica Ortodoxă la 20 iunie.
Faptele Apostolilor (2, 1-4) mărturisesc
despre acest eveniment foarte important din
viața Bisericii, când Sfântul Duh s-a pogorât
în chipul limbilor de foc peste Apostoli.
Sărbătoarea cade totdeauna la 10 zile după
înălțare sau Ia 50 de zile după Paști, când a
avut loc evenimentul sărbătorit. Î• totodată
sărbătoarea întemeierii Bisericii Creștine,
căci în aceeași zi, în urma cuvântării
însuflețite a Sfântului Apostol Petru, s-au
convertit la creștinism ca la trei mii de
suflete, care au alcătuit cea dintâi comunitate
creștină din Ierusalim (Fapte 2, 41), nucleul
Bisericii de mai târziu.

Într-un articol publicat în ziarul
„Lumina de Duminică”, în Ediția din data de
12 iunie 2011, intitulat Cincizecimea –
„metropolă a sărbătorilor”, aflăm că ziua
Cincizecimii reprezintă pentru umanitate un
veritabil început, iar ceea ce începe să se
împlinească în istoria omenirii este tocmai
ceea ce a fost prezis de prooroci: „În zilele
din urmă voi turna din Duhul Meu peste tot
trupul și fiii voștri, și fiicele voastre vor
proorociâ€¦”. Duhul S-a pogorât peste
oameni și transformă lumea, dacă este primit
prin credință.

Cincizecimea sau Pogorârea Duhului
Sfânt este bucuria împlinirii făgăduinței pe
care Domnul Hristos le-a împărtășit-o
Apostolilor: „Și Eu voi ruga pe Tatăl și alt
Mângâietor vă va da vouă, ca să fie cu voi în
După cum aflăm din Liturgica
veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu
Generală a Părintelui Prof. Dr. Ene Braniște,
poate să-L primească, pentru că nu-L vede,
sărbătoarea Rusaliilor este cea mai veche
nici nu-L cunoaște” (In.14,16-17).
sărbătoare creștină împreună cu cea a
Paștilor, fiind prăznuită încă din vremea
Înălțarea lui Hristos – temeiul teologic și
Sfinților Apostoli. Despre ea amintesc și
duhovnicesc al Pogorârii Duhului Sfânt
Sfântul Apostol Pavel (1 Cor. 16, 8) și
Sfântul Luca (Fapte 20, 16). Este numărată și
Apostolii, după Înălțarea Domnului,
în Constituțiile Apostolice, printre sărbătorile
cu trupul Său îndumnezeit, plin de slavă,
în care sclavii se cuvine să fie eliberați de
pnevmatizat și în stare de jertfă, se
muncile obișnuite. Despre ea mai amintesc:
statorniceau în adevărul făgăduinței că Duhul
Sf. Irineu (+202), Tertulian, Origen, Canonul
Sfânt va veni peste ei ‘nu mult după aceste
43 al Sinodului din Elvira, Canonul 20 al
zile’ (Fap. 1, 5). Despărțirea de Hristos nu a
Sinodului I Ecumenic (care oprește
provocat în sufletele lor întristare, ci ‘bucurie
îngenuncherea în ziua Rusaliilor), ș.a. Până
mare’ (Lc. 24, 52). În acest punct identificăm
către sfârșitul sec. IV și începutul sec. V,
un paradox. De obicei, orice despărțire
Cincizecimea era o dublă sărbătoare: a
implică o stare de tristețe, de răvășire, că
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ceva lipsește din ecuația vieții tale. Rămâne Dumnezeu garanție și zălog pârga pe care a
un gol în tine, am spune într-o exprimare mai adus-o în cer, iar El ne-a trimis în schimb
concisă și lapidară.
nouă garanție și zălog pe Duhul cel Sfânt. Că
avem garanții și zăloage se vede de acolo că
De ce Apostolii nu trăiesc aceeași garanțiile și zăloagele trebuie să fie de neam
stare de tristețe la despărțirea de Dascălul lor împărătesc. De aceea ne-a și fost trimis
cel iubit? Răspunsul îl căpătăm dacă facem Duhul Sfânt, pentru că este de ființa cea mai
un recurs la un alt eveniment biblic: arătarea împărătească, la fel și Cel ce-a fost urcat de
lui Hristos celor doi ucenici care se îndreptau la noi era de neam împărătesc, căci era din
spre Emaus. Pe tot parcursul acestei drumeții sămânța lui David’.
unice, Hristos rămâne, pentru Luca și
Cleopa, un străin, un absent de la toate
Astfel, într-un anume fel, Înălțarea
faptele petrecute în Ierusalim. După truda poate fi considerată preambulul tainic și
unei zile pustiite de orice nădejde, Luca și virtual al sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt.
Cleopa Îl recunosc pe Domnul doar atunci
când frânge pâinea și Se face nevăzut. Ce Foișorul Apostolilor – „colimvitră a
taină uimitoare ne învață Hristos prin această Duhului”
experiență a celor doi ucenici: când este
nevăzut, poate fi cunoscut. E ca și cum ai
La cincizeci de zile după Paști, ne
spune că doar nevăzutul îți procură adevărata relatează cartea Faptele Apostolilor, ucenicii
și autentica cunoaștere ca prezență.
lui Hristos erau adunați ‘toți în același loc’.
Nu este un amănunt lipsit de importanță
Aceeași experiență au trăit-o și faptul că Evanghelistul Luca ține să
Apostolii pe Muntele Măslinilor atunci când precizeze comuniunea Apostolilor. Duhul
Hristos, Dumnezeu-Omul S-a înălțat la Sfânt vine doar acolo unde este unitate,
ceruri: Hristos cel nevăzut a devenit ‘văzut’ comuniune și așezare lăuntrică. În această
în inimile lor, fapt care le-a pricinuit o ambianță de isihie, Apostolii devin martorii
bucurie nemărginită.
unei experiențe, care le va transfigura radical
existența: Duhul Sfânt
Înălțarea lui Hristos la ceruri este
temeiul teologic și duhovnicesc al Pogorârii S-a sălășluit în ei.
Duhului Sfânt: ‘Dar Eu vă spun adevărul: Vă
este de folos să Mă duc Eu. Că dacă nu Mă
Această sălășluire, pogorâre a
voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi, iar Duhului Sfânt a fost precedată de un vuiet
dacă Mă voi duce, Îl voi trimite la voi’ (In. din cer, care s-a făcut auzit ca o ‘suflare de
16, 7). Sfântul Ioan Gură de Aur descrie vânt ce vine repede’ (Fap. 2, 2). În vorbirea
foarte plastic și sugestiv raportul dintre curentă avem încetățenită sintagma ‘vuiește
Înălțare și Rusalii: ‘Hristos a luat pârga firii peste tot’. Vuietul este un simbol al
noastre și ne-a dat în schimb harul Domnului. ubicuității și poate fi perceput cu simțul
Și după cum când se termină lupta și se face auzului. Mai mult, are un rol catalizator, așa
pace, după un răgaz îndelungat, vrăjmașii de cum reiese din relatarea Sfântului
mai înainte dau unii altora garanții și zăloage, Evanghelist Luca: ‘Iscându-se vuietul acela,
tot așa s-a întâmplat și între Dumnezeu și s-a adunat mulțimea’ (Fap. 2, 6). Am putea
firea omenească. Hristos a trimis lui spune, fără a face asocieri prea îndrăznețe, că
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acel ‘Carele pretutindeni ești’, din rugăciunea
‘Împărate ceresc’, se proptește pe simbolul
vuietului, care are calitatea ubicuității și de a
fi catalizator.
Experiența auditivă a Duhului Sfânt
de către Apostoli a fost acompaniată și de
una vizuală: ‘Li s-au arătat împărțite limbi ca
de foc și au văzut pe fiecare dintre
ei’ (Faptele Apostolilor 2, 3).
Observăm cum evenimentul Pogorârii
Duhului Sfânt pune în valoare cele mai
importante simțuri ale omului: auzul și văzul.
Sfinții Părinți s-au întrebat de ce
Duhul Sfânt S-a revelat la Cincizecime în
chip de limbi ca de foc, și nu într-o altă
manieră. Sfântul Grigorie Palama lămurește
în chip minunat această dilemă: „Tocmai ca
să se arate că este de aceeași ființă cu
Dumnezeu-Cuvântul, căci nimic nu este mai
înrudit cu cuvântul decât limba. Dar în
același timp și pentru a arăta harul
învățăturii; și, în sfârșit, pentru că învățătorul
care Îl urmează pe Hristos are nevoie de o
limbă plină de har. Dar pentru ce limbi ca de
foc? Nu numai pentru a arăta deoființimea
Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt (căci foc
este Dumnezeul nostru și foc care arde
viclenia), ci și pentru îndoita lucrare a
propovăduirii apostolice: căci în același timp
are puterea facerii de bine, dar, și de a
osândi, și așa cum stă în firea focului a
lumina și a arde la fel cuvântul învățăturii lui
Hristos îi luminează pe cei care Îl ascultă și i
se supun, iar pe cei necredincioși până la
sfârșit îi dă focului și osândei veșnice”.

consistență, virează înspre o altă direcție:
devin martorii experienței sălășluirii lui
Hristos cel înviat în interiorul sufletelor lor.
Duhul Sfânt este cel care îl face actual pe
Hristos în inimile lor. Hristos cel înviat,
trupul Său cel îndumnezeit și plin de slavă,
constituie temelia Bisericii sau este însăși
Biserica. ‘Biserica, ne spune părintele
Stăniloae, este Hristos extins cu trupul Lui
îndumnezeit în umanitate sau umanitatea
aceasta unită cu Hristos și având imprimat în
ea pe Hristos cu trupul Lui îndumnezeit.’
Actualizarea lui Hristos cel înviat în
și prin Duhul Sfânt constituie nașterea
Bisericii văzute. Predica Sfântului Apostol
Petru are drept ax central credința în Hristos
cel înviat. Revărsarea de trăire în Duhul
Sfânt a lui Hristos cel înviat este cea care i-a
determinat pe cei prezenți la Cincizecimea
iudeilor să primească botezul în numele lui
Iisus. De aceea, Biserica este prin excelență
‘laboratorul Învierii’.
Prin urmare, orice membru al
Bisericii are imprimat în chip inerent vocația
înspre pascalitate. Botezul în Duhul Sfânt
este cel care ni-L așază în chip tainic, dar real
pe Hristos cel înviat și înălțat cu trupul plin
de slavă, pnevmatizat la ceruri.

Omul capătă identitatea de ființă
eclesială, mădular viu și activ al Trupului cel
înviat al lui Hristos, prin Sfintele Taine, care
formează dimensiunea harică a Bisericii.
Îndumnezeirea ca act de hristomorfizare și
pnevmatizare a creștinului devine posibilă
numai prin înfruptarea covârșitoare din
Sfintele Taine. Viața Bisericii se hrănește din
Biserica – Cincizecimea perpetuă prin darurile Sfântului Duh, actualizate în Taine.
În acest sens, Biserica este comunitatea de
Sfintele Taine
îndumnezeire a oamenilor.
Odată cu Pogorârea Duhului Sfânt
peste Apostoli, viața acestora capătă o altă
Sfântul Nicolae Cabasila surprinde, cu
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asupră
de
măsură,
dimensiunea
misteriologică a Bisericii ca topos de
manifestare perpetuu al Cincizecimii:
‘Sfintele Taine sunt Trupul și Sângele
Domnului, dar totodată hrana și băutura cea
adevărată a Bisericii lui Hristos; iar prin
împărtășire, nu Biserica le preface pe ele în
trup omenesc ca pe orice hrană, ci Biserica se
preface în ele, deoarece cele mai tari
biruiesc, precum și fierul vârât în foc se
preface și el în foc, nu focul în fier, și după
cum fierul înroșit în foc ni se arată aievea ca
foc, iar nu ca fier, deoarece însușirile fierului
sunt absorbite cu totul de cele ale focului, tot
așa și cu Biserica lui Hristos: dacă ar putea
cineva să o cuprindă cu privirea, n-ar vedea
decât însuși Trupul Domnului, prin aceea că
e unită cu El și că se împărtășește din Trupul
Lui’.
Fără Duhul
adevărului

nu

este

cunoaștere

desfătarea mea cea fără de sfârșit’. (Sfântul
Simeon Noul Teolog)

(†) Înălțarea Domnului
(Ziua Eroilor)
—— • ——
Pe când Mântuitorul se afla împreună
cu Ucenicii, mai înainte de Pătimirile Sale, le
-a făgăduit venirea Preasfântului Duh,
zicând: Este de folos să Mă duc Eu; că de nu
Mă voi duce Eu, Mângâietorul nu va veni
(Ioan 16, 7). Şi iarăşi: Când va veni Acela, vă
va învăţa pe voi tot adevărul (Ioan 16, 3).

a

Sfântul este, prin excelență, lăcaș al
energiilor
divine
dumnezeiești
și
îndumnezeitoare. Este paradigma omului
care a depășit tensiunile și fărâmițările
lăuntrice, marile rupturi ale ființei. Duhul
Sfânt este cel care ne dezvăluie adevărul
despre noi înșine. Este unica și autentica
epifanie a ființei umane. Numai în Duhul îți
poți scana propriul egoism, propriile
inconsecvențe, propriul hău al păcatelor:
‘Vino, lumină adevărată. Vino, viață veșnică.
Vino, taină ascunsă. Vino, comoară fără
nume. Vino, fericire nesfârșită. Vino, lumină
neînserată. Vino, alinare a tuturor celor ce
așteaptă mântuirea. Vino, Tu, pe care l-a
dorit și îl dorește sufletu-mi întinat. Vino, Tu,
Cela ce Însuți ai devenit dorire întru mine,
care m-ai făcut să Te doresc pe Tine, Cel cu
totul neajuns. Vino, suflarea mea și viața
mea. Vino, mângâiere a amărâtului meu
suflet. Vino, bucuria mea, slava mea,

De aceea, după Învierea din morţi,
arătându-Se lor timp de patruzeci de zile, nu
necontenit, ci din când în când, gustând
mâncare înaintea lor şi înfăţişându-le şi mai
lămurit Învierea, în cea din urmă zi,
făgăduindu-le multe despre cele privitoare la
Împărăţia lui Dumnezeu, le-a poruncit lor să
nu se depărteze de Ierusalim, ci să rămână
acolo, aşteptând venirea Preasfântului Duh.
Deci le-a poruncit lor să rămână în
Ierusalim, ca acolo să se întărească mai întâi
propovăduirea Evangheliei, ca nu cumva
depărtându-se în locuri străine să poată fi cu
uşurinţă defăimaţi; şi pentru că trebuia să se
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pregătească acolo ca nişte ostaşi, cu armele spre cer? Acest Iisus Dumnezeu, pe Care Îl
Duhului, şi aşa să pornească la luptă, pentru vedeţi cu trup, aşa va vei iarăşi, cu trup adică,
propovăduirea Evangheliei.
dar nu ca mai înainte, în sărăcie şi tăcere, cin
înconjurat de îngeri, cu slavă mare, precum Îl
Iar când a sosit vremea Înălţării, vedeţi acum.
împlinind cuvintele Prorocilor (Cf. Zaharia
14, 4) Mântuitorul i-a dus cu Sine pe Muntele
Atunci Apostolii, încetând de a mai
Măslinilor (numit în greceşte Eleon) şi le-a privi, s-au întors de pe Muntele Măslinilor.
grăit lor despre propovăduirea Lui până la Acest munte este foarte aproape de Ierusalim,
marginea lumii, precum şi despre viitoarea cam la 2.400 de paşi, adică un drum de
Lui Împărăţie, cea necuprinsă cu mintea, sâmbătă, întrucât Moise orânduise în Lege ca
deoarece vedea că şi ei vor să-L întrebe numai atâţia paşi să se facă sâmbăta; de
despre cele ce trebuiau să facă.
altfel, chiar Cortul Mărturiei era departe de
tabăra iudeilor, în pustie, numai cu atâţia
Şi de faţă fiind acolo şi Maica Sa, a paşi. De aceea li se îngăduia să meargă
trimis înaintea lor îngeri, ca să le arate sâmbăta acolo, spre a se închina; dar o
înălţarea la cer. Şi, pe când ei priveau, un nor călătorie mai lungă nu le era îngăduită.
L-a ridicat din mijlocul lor, purtându-L în
sus.
Apostolii, întorcându-se în Ierusalim,
s-au urcat în foişorul cel de sus, în care se
Şi astfel, înconjurat de îngerii trimişi adunau ei împreună cu femeile mironosiţe şi
înaintea Lui, care se întreceau unii pe alţii să cu Maica Domnului, stăruind în post şi
ridice porţile cerurilor şi care erau uimiţi de rugăciune, aşteptând venirea Preasfântului
roşeaţa de sânge a trupului şi a veşmintelor Duh, potrivit făgăduinţei, care avea să se
Lui (cf. Isaia 63, 1-6), S-a înălţat şi a şezut de împlinească în ziua Cincizecimii.
-a dreapta Tatălui, îndumnezeind vrajba cea
de demult, am fost împăcaţi cu Dumnezeu.
Cel ce Te-ai înălţat întru slavă,
Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe
Iar nişte îngeri, în chip de bărbaţi, au noi. Amin.
stat înaintea Apostolilor, zicând: Bărbaţi
galileeni, de ce staţi în mirare, uitându-vă
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