
. 

 "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 cei ce au crezut în El. Căci încă nu era dat Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese 
preaslăvit. Deci, mulŃi din popor, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul. Iar alŃii ziceau: Acesta este 
Hristos. Iar alŃii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis oare Scriptura că Hristos va să vină din seminŃia lui 
David şi din cetatea Betleem, de unde era David? Şi s-a făcut dezbinare în mulŃime 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 la farisei, iar aceia le-au zis: De ce nu L-aŃi adus? Slugile au 
răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om. Deci le-au răspuns fariseii: Nu cumva aŃi fost şi voi amăgiŃi? Nu 
cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulŃimea 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. Deci iarăşi le-a vorbit lor Iisus, zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi 
urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieŃii."                                  ( Ioan 7, 37-53; 8,12) 

Prin harul Sfântului Botez, care a fost săvârşit îndată după Pogorârea Duhului 
Sfânt peste Apostoli (cf. Fapte 2, 38-41), Duhul Sfânt adună laolaltă în iubirea 
Preasfintei Treimi persoane şi popoare diferite. Sfântul Vasile cel Mare a numit 
pe Duhul Sfânt "Arhitectul Bisericii", întrucât El zideşte din interior, din sufletul 
omului, templul lui Dumnezeu în om, adică realizează sălăşluirea harului 
Preasfintei Treimi în Biserica lui Hristos, formată din neamuri de limbi diferite, 
cărora li s-a binevestit în limba lor maternă "focul" iubirii lui Dumnezeu pentru 
mântuirea oamenilor. Ca înnoitor şi sfinŃitor al vieŃii creştinului, Duhul Sfânt a fost 
numit şi "Plugarul firii omeneşti" (Sfântul Ioan Gură de Aur). El arde spinii păcatului 
şi potoleşte seceta sufletului arid, prin apa Botezului şi prin lacrimile pocăinŃei, 
pentru a cultiva apoi virtuŃile sfinte ale vieŃii creştine. De aceea, cântăm adesea în 
Biserică: prin Duhul Sfânt tot sufletul viază şi întru curăŃie se înalŃă (Utrenia, 
Antifonul I, glasul 4). Duhul Sfânt ridică pe cei căzuŃi, luminează pe cei întunecaŃi 
de păcate şi eliberează pe cei robiŃi de patimi. Deci, Duhul Sfânt înnoieşte şi 
sfinŃeşte viaŃa omului. Roadele lucrării Sale în viaŃa oamenilor sunt aceste 
virtuŃi: "dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, 
credinŃa, blândeŃea, înfrânarea, curăŃia" (Galateni 5, 22-23). Duhul Sfânt luminează 
mintea omului ca să înŃeleagă Sfintele Scripturi şi încălzeşte inima lui ca să se 
roage mai fierbinte. Când nu ştim sau nu putem să ne rugăm cum trebuie, Duhul 
Se roagă în noi cu suspine negrăite (cf. Romani 8, 26), şi strigă Avva, 
Părinte (Galateni 4, 6) ca să iubim mai mult pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru 
Iisus Hristos. Iar întrucât noi, creştinii, suntem botezaŃi în Duhul Sfânt, Care 
purcede din Tatăl şi Se odihneşte în Fiul, îndrăznim să-L numim pe Dumnezeu Cel 
din ceruri Tatăl nostru,mărturisind astfel că suntem fiii Lui, înfiaŃi prin harul 
Sfântului Duh ca urmare a credinŃei noastre în Dumnezeu-Fiul, în Iisus Hristos. 
Duhul Sfânt este apa cea vie, ne spune Evanghelia, pentru că El, prin Botez şi prin 
PocăinŃă, ne înviază în lumea aceasta din moartea păcatului, iar la învierea cea de 
obşte ne ridică din stricăciune (cf. Iezechiel 37, 5-6). Duhul Sfânt dăruieşte viaŃă la 
toată făptura. El dăruieşte viaŃă vegetală şi viaŃă animală: "Trimite-vei Duhul Tău şi 
se vor zidi şi vei înnoi faŃa pământului; lua-vei duhul lor şi se vor sfârşi şi în Ńărână 
se vor întoarce" (Psalmul 103, 30-31). Însă oamenilor creaŃi după chipul lui 
Dumnezeu Cel veşnic viu şi botezaŃi în numele Sfintei Treimi Duhul Sfânt le 
dăruieşte nu numai existenŃa biologică sau viaŃa pământească trecătoare, ci şi 
viaŃa spirituală sau viaŃa cerească netrecătoare, spre slava Preasfintei Treimi şi 
mântuirea lumii. Amin.     † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

In duminica de astazi, numita Duminica Rusaliilor (Duminica 
Mare) sau Duminica Cincizecimii, praznuim minunea 
Pogorarii Duhului Sfant peste Apostolii Domnului si, de 
asemenea, ziua intemeierii Bisericii crestine in lume. 
Inainte de inaltarea Sa la cer, Mantuitorul a poruncit 

ucenicilor Sai sa nu se desparta de Ierusalim, ci sa astepte 
implinirea fagaduintei Tatalui ceresc, adica primirea Duhului 
Sfant 
In Simbolul credintei noastre crestine noi marturisim despre 

Sfantul Duh ca El este "Domnul de-viata-Facatorul, Care 
din Tatal purcede, Cela ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este 
inchinat si marit, Care a grait prin prooroci". El este vesnic. 
Deci, este fara inceput si fara sfarsit, deofiinta cu Tatal si 
cu Fiul. El are in Sine toate atributele dumnezeirii si este 
prezent si activ in toate lucrarile indreptate spre lume ale 
Sfintei Treimi. 
El ia parte cu Tatal si cu Fiul la cele doua creatii: 
1. La Facerea lumii "Duhul lui Dumnezeu se purta pe 

deasupra apelor" (Facere 1, 2); 
2. La refacerea spirituala a lumii - savarsita prin intruparea 

Mantuitorului - Sfantul Duh lucreaza la renasterea si sfintirea 
omului si a lumii. 

Duhul Sfant ne renaste prin Taina Sfantului Botez; prin El 
devenim, din oameni trupesti, oameni duhovnicesti. Prin El, 
Care este Duhul infierii, devenim fiii lui Dumnezeu prin har. 
Prin Sfantul Duh ne iarta Dumnezeu pacatele cand ne 
marturisim. Prin Sfantul Duh painea si vinul din Sfantul 
Potir devin Trupul si Sangele Mantuitorului nostru, cu care 

ne impartasim. Prin Sfantul Duh, trupurile noastre impreuna cu 
sufletele devin biserici ale Dumnezeului Celui viu. El mangaie, 
lumineaza, inspira, invata, insufleteste, intareste si sfinteste pe 
toti credinciosii. El este Sfant si sfinteste viata noastra prin 
cele sapte Sfinte Taine. El este atotintelept si bun si ne 
calauzeste viata prin cele Sapte daruri ale Sale, care sunt: 
intelepciunea, intelegerea, sfatul, puterea, cunostinta, evlavia 
si frica de Dumnezeu (Isaia 11, 1).   Parintele Sofian Boghiu 
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Pogorârii Sfântului Duh 

 

Parohia MărŃişor 

2012 -  Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor 

 

“Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului care pretutindenea eşti şi pe toate le plineşti. 
Vistierul bunătăŃilor şi Dătătorule de viaŃă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi,  
şi ne curăŃeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre”. Amin. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
                                          
 
 

              
Programul săptămânii  3 iunie  2012 – 10 iunie  2012 

 

Ziua ORA                              Slujbe 
Duminică    3 iunie 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Pogorârea Duhului Sfânt) 
Duminică    3 iunie 2012 12 - 13 - Vecernia Sfintei Treimi ( a pogorârii genunchilor) 
Luni            4 iunie 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Sfânta Treime) 
Luni            4 iunie 2012 18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil 
Miercuri     6 iunie 9 – 11 - SfinŃirea mică a apei 
Vineri          8 iunie 9 - 11 - Taina Sf.Maslu 
Vineri          8 iunie 18 - 19 - Slujba acatistului 
Sâmbătă      9 iunie 8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiŃi  
Sâmbătă      9 iunie 17 - 19 - Vecernia Tuturor SfinŃilor 
Duminică    10 iunie 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Duminica Tuturor SfinŃilor) 

Cine doreşte să doneze o strană din lemn sculptat să se adreseze pentru înscriere şi detalii părintelui Dragoş 
MarineaŃă. PreŃul aproximativ este de 700 lei/ strană. 

        Obiceiuri si traditii  de Rusalii 
       În cinstea Duminicii Rusaliilor, flăcăii aduceau din păduri frunze de tei. Ele erau binecuvântate in biserică si apoi 
erau puse la icoane. Există credinŃa că teiul fereşte gospodăriile de grindină sau de duhurile rele ale zânelor. Leacul cel 
mai folosit pentru cei atinşi de Rusalii, era jocul căluşarilor. 

Bătrânele culeg acum plantele cu puteri tămăduitoare, căci se crede ca numai până la Sânziene au puteri 
vindecătoare. 

De Rusalii se dau de pomană vase de lut sau de porŃelan, căni, străchini şi vase de lemn, împodobite cu flori si 
umplute cu lapte, vin sau apă. 

ÎnvăŃătura despre Sfânta Treime este cea mai mare şi mai adâncă învăŃătură a Bisericii Noi, creştinii credem în această 
învăŃătură şi mărturisim că este un singur Dumnezeu, Unul în fiinŃă şi întreit în feŃe sau persoane: Tatăl, Fiul, şi Sfântul Duh. 

Când zicem: “În numele Tatălui, ne spune Sfântul Ambrozie, ne însemnăm fruntea spre a arăta că toate gândurile noastre 
merg la Dumnezeu, izvorul gândirii noastre; când zicem “şi al Fiului” ne însemnăm la inimă, arătând că toată inima noastră o 
dăm Domnului, iar când zicem “şi al Sfântului Duh”, ne însemnăm umerii, rădăcina mâinii, spre a arăta că începutul şi 
desfăşurarea faptei este spre slava lui Dumnezeu. Încheiem cu cuvântul “Amin”, aşa să fie. 

FiinŃa noastră întreagă este închinată Sfintei Treimi.  
Însăşi unirea celor trei degete de la mâna dreaptă, ca să ne facem semnul Sfintei Cruci, însemnează tot Sfânta Treime. Cu 

acest semn sfânt şi cu rostirea acestor dumnezeieşti cuvinte, noi începem toate rugăciunile noastre de fiecare zi. Acestea au fost 
semnul şi puterea creştinismului, din ziua Cincizecimii, de când a luat naştere Biserica. De atunci, orice credincios se 
însemnează cu acest semn – Sfânta Cruce – şi rosteşte aceste cuvinte, care mărturisesc credinŃa lui în Sfânta Treime de la care 
primim harurile cele bogate.  

În numele Sfintei Treimi noi săvârşim şi taina Sfântului Botez, în numele ei primim “toată darea cea bună şi tot darul 
desăvârşit”.  

În numele ei creştem duhovniceşte, ne sfinŃim prin har şi moştenim viaŃa veşnică.  
În numele Sfintei Treimi se săvârşeşte dumnezeiasca Liturghie, care începe cu cuvintele: “Binecuvântată este ÎmpărăŃia 

Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh” şi se săvârşeşte cu slujba Învierii Domnului: “Slavă Sfintei şi celei de o fiinŃă şi 
nedespărŃitei Treimi”, aşa cum rosteşte preotul în fiecare zi, din noaptea Învierii până la ÎnălŃarea Domnului.      

Noi credem cu tot sufletul în Sfânta Treime, o mărturisim fiecare la primirea Sfântului Botez, cât şi în toată viaŃa noastră şi o 
iubim, “şi cine se leapădă de această credinŃă şi de mărturisirea ei, încetează de a mai fi creştin” (Irineu Mihălcescu).  

În puterea Sfintei Treimi s-a înfiinŃat Biserica şi s-a dat harul vindecărilor şi al vorbirii în limbi.  
În numele Sfintei Treimi dobândim mântuirea şi sfinŃirea noastră.  
 

   “Prea Sfântă Treime miluieşte-ne pe noi; Doamne curăŃeşte păcatele nostre; Stăpâne iartă fărădelegile 
noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinŃele noastre, pentru numele Tău”. Amin.  

  Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Sfântul Duh, Treime Sfântă, mărire łie ! 

      La 5 iunie 1779, s-a născut  Gheorghe Lazăr, cărturar iluminist român (d. 1823). În Țara Românească  Gheorghe Lazăr s-a 
manifestat ca promotor al ideii de înființare a unei școli românești la cel mai înalt nivel științific posibil pe atunci, într-o vreme în 
care învățământul se desfășura în limba greacă. Școala de la Sf. Sava este cel mai vechi institut educațional din București cu 
predare în limba română. 
      La 9 iunie 1912: a murit Ion Luca Caragiale, dramaturg, prozator român (n. 1852) 

       “O mare durere să iubeşti, o mare nenorocire să scapi de această  durere.”     (I.L.Cargiale)  
 




