
 

„Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină 

la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o 

despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese 

preaslăvit. Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul. Iar alţii ziceau: Acesta este 

Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină din sămânţa 

lui David şi din Betleem, cetatea lui David? Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El. Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar 

nimeni n-a pus mâinile pe El. Deci slugile au venit la arhierei şi farisei, şi le-au zis aceia: De ce nu L-aţi adus? Slugile au 

răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om. Şi le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi? 

Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este 

blestemată! A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei: Nu cumva Legea noastră judecă 

pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi 

vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Şi s-a dus fiecare la casa sa.”           (Ev. Ioan 7, 37-53) 

 Astăzi, 50 de zile după înviere, s-a întregit Revelaţia. Astăzi s-a predicat de oameni, prima dată pe pământ, despre Sfânta 

Treime. Duhul Sfânt, a treia Faţă a lui Dumnezeu, a venit din Cer: „fără veste, ca o suflare de vifor, şi a umplut toată casa unde 

şedeau ucenicii. Şi li s-a arătat, despărţindu-se nişte limbi, ca de foc, şi s-a lăsat câte una pe fiecare din ei. Atunci s-au umplut toţi 

de Duhul Sfânt" (Faptele Apostolilor 2,2-4). Iar în casă erau Sfinţii Apostoli şi Maica Domnului: prima societate în Duhul Sfânt. 

Deci astăzi este ziua întemeierii Bisericii. Societatea care trăieşte în Duhul Sfânt, sau societatea Duhului Sfânt cu oamenii.  Astăzi 

Duhul Sfânt unifică neamurile. Biserica are în lume rolul unificării neamurilor. 

Prima Biserică a întemeiat-o Duhul Sfânt în Ierusalim şi aceasta şi-a luat numaidecât misiunea în lucru. Toate neamurile care 

se întâmplaseră de faţă în Ierusalim, astăzi aud cuvântul lui Dumnezeu în limba lor „încât se mirau toţi şi se minunau". 

De ce se mirau şi se minunau ? Iată câteva antecedente.  La început a fost o singură limbă între oameni şi se înţelegeau toţi. 

Aceasta a fost până la tumul lui Babei. Zidirea din Babilon voia să fie o legitimă apărare a oamenilor împotriva lui Dumnezeu, care, 

pentru fărădelegi, îi prăpădise cu potopul.  Această „apărare" a fost pedepsită cu înmulţirea şi neînţelegerea limbilor. Până în ziua 

de astăzi se aude ecoul acestei pedepse. Orice neînţelegere, învrăjbire şi confuzie se cheamă „babilonie" şi „marele Babilon", şi dă a 

se înţelege că din el lipseşte Dumnezeu, sau a fost izgonit. 

Astăzi, în ziua Cincizecimii, pedeapsa din Babilon încetează. Toate neamurile pământului, adunate în Ierusalim - Scriptura 

pomeneşte 16 - astăzi se unifică întru o înţelegere de Dumnezeu, prin puterea şi lucrarea Sfântului Duh, dată Sfinţilor Apostoli, dată 

primei Biserici. Astăzi toate neamurile aud, în limba lor, despre singurul lucru care mai poate uni laolaltă: despre existenţa unei 

„Societăţi" desăvârşite, a Sfintei Treimi. Deci marea societate a neamurilor e îndemnată să fie reflexul pământesc al acestei 

„Societăţi" cereşti, singura soluţie a ieşirii neamurilor din babilonie. 

Dar ziua Pogorârii Duhului Sfânt mai însemnează şi ieşirea omului din omenesc şi frică, în dumnezeiesc şi senin 

dumnezeiesc. Apostolii, deşi văzuseră, ba chiar şi ei făcuseră lucruri mai presus de fire, ei, care s-au încredinţat de marea realitate a 

învierii din morţi, încă mai plăteau tribut: tremurau din toate fibrele neputinţei omeneşti. 

Duhul Sfânt, prin pogorârea Sa, a şters frica din fire. 
Putere de sus şi limbă de foc s-a dat omului. 

De acum nu mai grăiau din ale lor, ci din Duhul Sfânt. Aşa e firesc: Dumnezeu să grăiască omului despre Sine, din om. 

Dar atunci omul ia foc şi lumină dumnezeiască. 

Divina prezenţă strămută omul în fericirea după care de altfel umblă - a supremei certitudini. Atunci nu mai e putere pe 

lume, de care să se teamă, deşi el nu e o primejdie pentru nimeni. Numai aşa se explică minunea că 12 oameni simpli, dar convinşi 

de evidenţa divină, au biruit imperiul roman, stârnind în el o revoluţie fară arme, cum nu s-a mai văzut alta. Au cutreierat până la 

marginile pământului, înfruntând toate primejdiile vremii şi locurilor, câştigând credincioşi lui Dumnezeu, nu numai prin viaţa şi 

cuvântul lor, ci până şi cu moartea lor, ultimul gest, şi cel mai puternic, de biruinţă a spiritului asupra materialităţii lumii acesteia.  

Iată ce destin are un om îmbrăcat în Duhul Sfânt: ce poate o limbă de foc a divinei prezenţe. 

- Unde mai sunt astăzi limbile de foc ? 

- Aceasta nu e o întrebare, ci o propunere, pentru Pogorârea Duhului Sfânt... 

                                                                                                               Părintele Arsenie Boca – Oradea 06.06.1949 – ”Cuvinte vii” 
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Rugăciune către Sfântul Duh : 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. 



  

Programul săptămânii  8 iunie 2014 – 15 iunie 2014 
Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică        8  iunie         8  - 12 -  Sf. Liturghie (Pogorârea Duhului Sfânt) – Pr.Ticu 
Duminică        8  iunie         12  - 13 -  Vecernia plecării genunchilor 
Duminică        8 iunie        17  - 18 -  Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr.Ticu 
Luni                9 iunie         8  - 12 -  Sf. Liturghie (Sfânta Treime) – Pr.Ticu 
Marţi             10 iunie  - Program administrativ (zi liberă) 
Miercuri       11 iunie         9  - 11 -  Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu 
Vineri            13 iunie        9  - 12 -  Taina Sf.MASLU 
Vineri            13 iunie       17  - 18 -  Slujba acatistului – Pr.Ticu 
Sâmbătă        14 iunie         7 – 12 -  Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi  – Pr.Ticu 
Sâmbătă        14 iunie       17 – 18 -  Vecernia Duminicii  I- a după Rusalii – Pr.Dragoș 
Duminică       15  iunie         8  - 12 -  Sf. Liturghie (Duminica Tuturor Sfinților) – Pr.Dragoș 
Duminică       15  iunie        17  - 18 -  Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr.Dragoș 

 

Rugăciune către Sfânta Treime : Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi; Doamne, curăŃeşte păcatele 
noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinŃele noastre, pentru numele Tău. 

Cei care vin la biserică înţeleg că toate slujbele, toate laudele, dar mai presus de ele, Sfânta Liturghie, sunt pline de prezenţa 

Preasfintei Treimi. Aproape toate Tainele Bisericii încep cu binecuvântarea mare, în numele Preasfintei Treimi. La fel slujbele, 

mai ales Sfânta Liturghie şi toate celelalte, rugăciuni pe care biserica le face în numele Preasfintei Treimi. Copiii sunt botezaţi în 

numele Preasfintei Treimi; la fel sunt cununaţi cei care vin în faţa Sfântului altar pentru a forma familii creştine; monahii, când 

îşi pleacă grumazul în faţa altarului, sunt tunşi tocmai în numele Preasfintei Treimi. De aceea vom înţelege expresia că: „Biserica 

este plină de Preasfânta Treime”. Atunci când facem semnul Sfintei Cruci, mărturisim, de fapt, dragostea lui Dumnezeu Tatăl, 

lucrarea Fiului şi a Duhului Sfânt în lume şi, cu ajutorul Preasfintei Treimi, începem zilele şi le încheiem. De aceea, toţi ştiu, chiar 

dacă nu cunosc profunzimea acestei învăţături şi scrierile patristice care au rămas, că Biserica se reazemă pe această învăţătură. 

Fundamentul, temelia este în fapt (în realitate) această învăţătură despre Preasfânta Treime. 

Aşa după cum a spus Sfântul Grigore de Nazianz, chiar dacă nu suntem vrednici să vorbim despre Preasfânta Treime, măcar 

să ne străduim să începem pocăinţa noastră interioară. Apoi, trebuie să devenim mărturisitori, mărturisitori ai acestei iubiri 

nesfârşite care se revarsă din sânul Preasfintei Treimi peste lume. Mărturisitori ai bucuriilor şi ai frumuseţilor negrăite pe care 

le întâlnim mai ales în Biserica Mântuitorului Hristos. Vă îndemn să nu stingeţi lucrarea Duhului Sfânt în viaţa dumneavoastră. 

Să lăsăm Duhul Sfânt să ne schimbe şi să ne facă mai buni, să lăsăm largi porţile sufletului, ca El să vină şi să-Şi facă în noi 

sălaş. Pentru că astfel făcând, vom afla bucurie şi binecuvântare multă. Amin.                           www.lumeacredintei.com 

Sfânta TREIME - Ziua de luni, după Rusalii este închinată Sfintei Treimi (Tatăl, Fiul și Sfântul Duh). Ȋn ziua de 
Rusalii a fost cinstit in chip deosebit Duhul Sfânt - sfinţitorul vieţii noastre, a treia persoană a Sfintei Treimi. Dar 
Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și este trimis prin Fiul, existând, deci o legătură bine definită între cele Trei 
Persoane.  

Definirea acestei dogme despre Sf. Treime este meritul Sf. Părinţi de la Sinoadele I si II ecumenice de la Niceea 
(325), respectiv Constantinopol (381). La acele adunări ale Bisericii a fost elaborat, pe baza învăţăturii Mântuitorului 
Hristos cuprinsă în Sf.Scriptură și Sfânta Tradiţie, Crezul - Mărturisirea de credinţă a Bisericii - normativ până la 
sfârșitul veacurilor. Ȋn 12 articole, îndelung gândite și discutate, s-a formulat această învăţătură despre Sf.Treime.  
 

Duminică 1 iunie 2014, începând cu orele 16, Parohia Apărătorii Patriei II – Sfântul Ambrozie, a găzduit 
cea de-a IV-a Ediție a Festivalului de pricesne ”Blândul Păstor”. 

                                                     În finala Festivalului au intrat 38 de concurenți de 
                                                     pe cuprinsul a 12 parohii și 12 școli gimnaziale din  
                                                    Capitală, cu vârste cuprinse între 9 și 64 de ani.  
                                                       Au concertat invitații: maestrul Gheorghe Turda,  
                                                   dna Elisabeta Ticuță și tenorul Daniel Madia, de la 
                                                   Opera și Opereta Națională București.  
                                                       Marele premiu a fost câștigat de Grupul vocal 
                                               «   Sfântul Ambrozie»,  iar concurenta parohiei Mărțișor, 
                                                   dra Andreea Pȋrvulescu a obținut mențiunea a III-a.  
                                                   Felicitări. Dumnezeu să-i binecuvinteze pașii ȋn viață!                  

                                                               Detalii pe www.sfantulambrozie.ro  
 

11 iunie - Sfântul Luca Arhiepiscop al Crimeei (+1961), om de ştiinţă valoros şi vestit, profesor de 
chirurgie, apreciat în lumea medicală pentru descoperirile sale, dar şi un mare propovăduitor şi pătimitor 
pentru dreapta credinţă în vremea stăpânirii bolşevice din Rusia. 

„Am iubit pătimirea, fiindcă minunat curăŃeşte sufletul!” 
 




