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ÎNĂLŢAREA DOMNULUI
Înălţarea Domnului cade totdeauna în Joia
săptămânii a şasea după Paşti, adică la 40 de zile după
Înviere. Înălţarea Domnului este una dintre cele mai
vechi sărbători creştine, despre care amintesc
Constituţiile Apostolice.
Pericopa evanghelică consemnată de către
Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca 24, 36 - 53
Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor
şi le-a zis: Pace vouă. Iar ei, înspăimântându-se şi
înfricoşându-se, credeau că văd duh. Şi Iisus le-a zis: De
ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeţi
mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul
nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am. Şi zicând acestea, le-a
arătat mâinile şi picioarele Sale.
Iar ei încă necrezând de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de
mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Şi
luând, a mâncat înaintea lor.
Şi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă
împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în
Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă
Scripturile.
Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Iisus Hristos şi aşa
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să învieze din morţi a treia zi. Şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa
spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim.
Voi sunteţi martorii acestora. Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui
Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus. Şi i-a
dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat.
Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei,
închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată
vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin!...
Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos - înălţarea firii omeneşti la cer
Înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos cu trupul la cer, întru slavă şi putere,
marchează pentru Biserică încheierea perioadei pascale şi anticiparea
evenimentului Cincizecimii. Duhul Sfânt se pogoară peste ucenici pentru că
Mântuitorul nostru Iisus Hristos a înălţat firea omenească în lumina şi slava de
nepătruns a Sfintei Treimi, devenind un punct de iradiere a harului către toţi
oamenii.
Între Învierea Domnului nostru Iisus Hristos şi Pogorârea Duhului Sfânt Cincizecimea sau Rusaliile, grupul ucenicilor a trecut printr-o etapă
pregătitoare, în care mintea le-a fost deschisă, prin arătările minunate ale
Domnului Iisus Înviat, pentru a înţelege taina Învierii.
Treptat, ucenicii au fost vindecaţi de necunoaştere şi necredinţă şi au fost
deplin încredinţaţi că Iisus Hristos Cel Înviat din morţi nu este o nălucă sau o
fantasmă, ci este Mântuitorul care mai înainte fusese răstignit şi îngropat.
În cadrul ultimei întâlniri avute cu ucenicii, Domnul s-a înălţat la cer,
reînnoind promisiunea trimiterii Duhului Sfânt peste ei, ca făgăduinţa Tatălui,
moment când se vor îmbrăca cu putere de sus.
Tot Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca scrie în capitolul 1, din cartea
Faptele Apostolilor, că Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a şi înfăţişat pe Sine
viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de
patruzeci de zile şi vorbind cele despre Împărăţia lui Dumnezeu.
Învăţătura adoptată şi mărturisită de Biserică.
Înălţarea Domnului a avut loc la patruzeci de zile după Paşti, când Domnul
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Iisus Hristos, prin repetate arătări, i-a încredinţat pe apostoli de realitatea Învierii.
Despre Pomenirea Eroilor Neamului
În Biserica Ortodoxă Română, s-a rânduit ca de praznicul Înălţării Domnului să
se facă pomenirea tuturor eroilor şi a ostaşilor care şi-au dat viaţa pe câmpul de
luptă sau în diferite situaţii pentru apărarea credinţei ortodoxe, a patriei străbune
şi a demnităţii neamului românesc. Pornind de la cuvintele Mântuitorului: Iată Eu
mă duc să vă pregătesc vouă loc şi iarăşi voi veni şi vă voi lua pe voi la Mine, ca să
fiţi şi voi acolo unde sunt şi Eu, Biserica se roagă pentru ca Dumnezeu să
odihnească sufletele tuturor celor adormiţi şi în special ale eroilor, care au făcut
sacrificiul suprem pentru fraţii lor de neam şi de credinţă.
sursa: crestinortodox.ro

RUSALIILE - POGORÂREA SFÂNTULUI DUH
La zece zile după Înălţarea lui Hristos, respectiv la 50
de zile de la Învierea Sa, prăznuim Rusaliile - Pogorârea
Sfântului Duh, cunoscută şi sub denumirea de
Cincizecime. Anul acesta prăznuim Pogorârea Sfântului
Duh pe 19 iunie. Ca vechime, Rusaliile coboară până în
veacul apostolic. În primele secole creştine, praznicul Cincizecimii era o dublă
sărbătoare: a Pogorârii Duhului Sfânt şi a Înălţării lui Hristos. În jurul anului 400,
cele 2 sărbători s-au despărţit una de cealaltă.
Dacă prin lucrarea Duhului Sfânt, Dumnezeu Fiul S-a pogorât din ceruri şi S-a
întrupat, tot prin Duhul Sfânt ni se împărtăşeşte viaţa dumnezeiască şi
omenească a lui Hristos. Pogorârea Sfântului Duh este actul de trecere a lucrării
mântuitoare a lui Hristos, din umanitatea Sa în oameni. Astfel, Biserica se
constituie prin această extindere a vieţii lui Hristos în noi.
Evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt este descris în cartea "Faptele
Apostolilor" (F.A. 2,4). Aici se spune că Duhul Sfânt Se pogoară din cer ca un vuiet
mare de vânt şi Se împarte deasupra capului fiecăruia din cei prezenţi, în chip de
limbi de foc.
La Pogorârea Duhului au fost prezenţi numai Apostolii?
Textul "Când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc”
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(FA. 2, 1), a dat naştere la multe nedumeriri, pentru că nu se precizează cine sunt
acei "toţi". Din dorinţa de a aduce mai multă lumină în acest caz, versiunea
română a Noului Testament a introdus termenul de "Apostoli".
Însă, dacă se omite cuvântul "Apostoli", poate rezulta că în acea zi se găseau
laolaltă nu numai cei doisprezece, ci toţi cei o sută douăzeci de fraţi care s-au aflat
împreună cu Apostolii alături de Iisus, începând cu Botezul săvârşit de Ioan şi
până la Înălţare (F.A. 1, 22). Sfântul Ioan Gură de Aur, Teofilact şi alţi exegeţi,
afirmă că la Cincizecime au fost prezenţi nu numai apostolii, ci şi alţi fraţi. De aici
reiese că Sfântul Duh s-a revărsat peste toţi membrii Bisericii, şi nu numai peste
ierarhia reprezentată de apostoli. Exegeza ortodoxă, precum şi cea romanocatolică, bazate pe Tradiţie, afirmă că la Cincizecime era de faţă şi Maica
Domnului.
Faptul că limbile apar "împărţite", denotă că fiecare persoană se învredniceşte
în mod propriu de primirea Duhului. Acest Duh sfinţeşte pe fiecare om în parte şi
pe toţi laolaltă, adică sfinţeşte persoane în comuniune sau pentru comuniune.
Rusaliile - momentul în care Apostolii încep să grăiască în limbi
necunoscute
După Pogorârea Sfântului Duh, Apostolii au primit puterea de a grăi în limbi
necunoscute de ei până atunci. Au descoperit învăţătura Mântuitorului şi altor
neamuri, în diferite limbi. Începutul a avut loc chiar în această zi, a Pogorârii
Duhului Sfânt, când s-au făcut înţeleşi de toţi iudeii veniţi la Ierusalim din tot
Orientul. Pelerinii neputând să-şi explice cum de puteau predica în graiuri diferite,
unul dintre ei îi acuza că ar fi "plini de must", adică beţi (F.A. 2, 13). Atunci Sfântul
Petru a luat cuvântul pentru a-i apăra pe Apostoli de o asemenea învinuire, dar şi
pentru a vorbi mulţimilor despre Hristos. El le-a descoperit că se împlinise profeţia
lui Ioil: "Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul"
(F.A. 2, 17, Ioil 3, 1). În urmă cuvântării lui Petru, trei mii de persoane au primit
botezul.
Se obişnuieşte să se vorbească de trimiterea Sfântului Duh în lume, ca despre
un act prin care Duhul ar lua locul lucrării lui Hristos. În acest caz, Biserica ar fi
numai opera Sfântului Duh. În realitate însă, Duhul trebuie văzut întotdeauna ca
Duhul lui Hristos, deci, nu trebuie văzut sau conceput ca despărţit de Hristos.
Există obieiul că în ziua de Rusalii, să se aducă în biserica frunze de nuc sau de
tei, simbol al limbilor ca de foc, ca semne ale coborârii Sfântului Duh. Ele sunt
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binecuvântate şi împărţite credincioşilor.
Adrian Cocoşilă
sursa: crestinortodox.ro

NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL
Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită
pe 24 iunie. Această sărbătoare este cunoscută în popor
şi sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica.
Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini,
în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era
descendentă a seminţiei lui Aaron. Naşterea prorocului
Ioan s-a petrecut cu şase luni înaintea naşterii lui Iisus.
Naşterea sa a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta
slujea la templu. Pentru că nu va da crezare celor vestite de îngerul Gavriil,
Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului său.
Există o lungă perioada din viaţa Sfântului Ioan Botezătorul despre care nu
avem informaţii. Cunoaştem că s-a retras în pustiu, unde a dus o viaţă de aspre
nevoinţe, până în momentul în care a primit porunca să înceapă să predice. Rolul
lui Ioan nu a fost numai acela de a pregăti poporul pentru venirea lui Hristos, ci şi
acela de a-L descoperi lumii ca Mesia şi Fiul lui Dumnezeu.
Ioan este nume iudaic - "Iohanan" prescurtare din Iehohanan şi înseamnă
"Dumnezeu s-a milostivit".
Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul - data sărbătorii
Data de 24 iunie nu a fost fixată într-un mod întâmplător ca zi a naşterii
Sfântului Ioan Botezătorul. Potrivit Sfintei Scripturi, zămislirea Sfântului Ioan
Botezătorul a avut loc după ce Zaharia, tatăl său, a tămâiat în sfântul altar - loc în
care numai arhiereul intră o singură dată pe an, în luna a şaptea, ziua a 10-a (cf.
Levitic 16, 29). Această lună din calendarul iudaic cuprindea o parte din
septembrie şi alta din octombrie. Având în vedere cele descoperite în Sfânta
Scriptură, Sfinţii Părinţi au rânduit ca ziua zămislirii Sfântului Ioan să fie pe 23
septembrie, iar ziua de 24 iunie ca zi de naştere.
Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că după solstiţiul de vară din 21
iunie, ziua începe să scadă şi noaptea să crească. De aici putem înţelege că
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Sfântul Ioan Botezătorul, persoană care reprezintă Legea Veche, se naşte într-un
timp când ziua se micşorează, ca semn că Legea Vechiului Testament începe să
apună pentru că vine Legea Harului, Legea lui Hristos. Să nu uităm că Naşterea
Mântuitorului este prăznuită pe 25 decembrie, după solstiţiul de iarnă din 22
decembrie, când ziua începe să crească.
Ioan Botezătorul - "cel mai mare între cei născuţi, cel mai mic în împărăţia
cerurilor"
Textul din evanghelia de la Matei 11, 11: "Adevărat zic vouă: nu s-a ridicat între
cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi, cel mai mic în
împărăţia cerurilor este mai mare decât el" (Matei 11, 11), este mărturisirea lui
Hristos despre Ioan.
Nu există contradicţie în cele afirmate de Hristos. Ca să înţelegem că Ioan
Botezătorul este "cel mai mare între cei născuţi din femei”, ne este de ajuns să
ştim că a săltat în pântecele maicii sale, în momentul în care Elisabeta se
întâlneşte cu Fecioara Maria atunci când aceasta Îl purta în pântece pe Domnul,
că a vieţuit în pustie precum un înger, că L-a botezat pe Hristos la râul Iordan, etc.
Iar ca să înţelegem ce înseamnă cuvintele "cel mai mic în împărăţia cerurilor este
mai mare decât el", ne vom opri asupra tâlcuirii pe care o dau Sfinţii Părinţi.
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că "teologul cel mai înalt e mai mic decât
cel de pe urmă dintre îngeri". El face această afirmaţie pentru că rezumă
"împărăţia cerurilor" la lumea îngerilor, căci Împărăţia cerurilor nu era încă
deschisă oamenilor în vremea lui Ioan. Astfel, Sfântul Ioan este mai mic decât
orice înger.
Sărbătorile închinate Sfântului Ioan Botezătorul
Biserica a închinat lui Ioan şase sărbători: zămislirea lui (23 septembrie),
naşterea (24 iunie), soborul lui (7 ianuarie), tăierea capului (29 august), prima şi a
două aflare a capului lui (24 februarie) şi a treia aflare a capului său (25 mai).
Adrian Cocoşilă
sursa: crestinortodox.ro
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SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt sărbătoriţi pe 29 iunie, după o perioadă de
post, care variază ca durată, în funcţie de data Sfintelor
Paşti.
Sfântul Apostol Petru - fiul lui Iona şi fratele
Apostolului Andrei, s-a născut în Betsaida Galileei.
Numele său iudeu era Simon, însă Mântuitorul îl va numi
Chifa (piatră). După o pescuire minunată pe lacul
Ghenizaret, este chemat să devină pescar de oameni.
Mărturiseşte în numele apostolior dumnezeirea lui
Hristos, dar se şi leapădă de Hristos când El este prins
spre a fi răstignit. După Înălţarea Domnului, Petru ia
cuvântul în adunarea ucenicilor şi aleg ca apostol pe
Matia în locul lui Iuda. În ziua Cincizecimii, după predica Sfântului Apostol Petru,
se botează trei mii de persoane.
Sfântul Apostol Petru a propovăduit în Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mică
până în Babilon şi în ultima parte a vieţii, la Roma. Sfântul Petru a murit răstignit
pe cruce, cu capul în jos, în anul 67, pe 29 iunie.
Sfântul Apostol Pavel era originar din Tarsul Ciliciei, din neamul Veniamin.
Sfântul Pavel a fost elevul învăţatului Gamaliel. Pavel locuia în Tars şi lupta
împotriva creştinilor. Sfântul Apostol Pavel a participat la uciderea arhidiaconului
Ştefan. Pe calea Damascului i se arată Hristos într-o lumină orbitoare şi îl mustră:
"Saule, Saule de ce mă prigoneşti?”. Se converteşte şi primeşte botezul de la
Anania, episcopul Damascului. Sfântul Apostol Pavel a pornit în trei mari călătorii
misionare şi a scris 14 epistole care se găsesc în Sfânta Scriptură. A fost decapitat
din porunca împăratului Nero, în anul 67.
Din cauza faptului că Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au fost în temniţă pentru că
L-au mărturisit pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, au devenit ocrotitori ai
sistemului penitenciar din România. Ei sunt ocrotitori ai celor lipsiţi de libertate şi
din cauza faptului că cei ajunşi în penitenciare sunt persoane care au greşit faţă
de Dumnezeu, precum au greşit şi ei: Petru s-a lepădat de Hristos, iar Pavel i-a
prigonit pe creştini.
Sursa: crestinortodox.ro
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PROGRAM LITURGIC
Duminică
orele 8:00 - 11:30 Utrenia, Acatist, Sfânta Liturghie
orele 17:00 - 18:30 Paraclisul Maicii Domnului
în sărbători
orele 18:00 - 19:00 Paraclisul Maicii Domnului
Luni
orele 18:00 - 19:30 Taina Sfântului Maslu, Spovedanie
Miercuri
orele 8:00 - 9:30 Sfânta Liturghie
orele 17:00 - 18:30 Sfinţirea apei celei mici şi rugăciuni de sănătate
Vineri
orele 18:00 - 19:30 Taina Sfântului Maslu, Spovedanie
Sâmbătă
orele 8:00 - 9:30 Sfânta Liturghie, Parastase
orele 18:00 - 19:00 Vecernie

DIN ACEST NUMĂR
Înălţarea Domnului - pag 1, 2, 3
Rusaliile - Pogorârea Sfântului Duh - pag 3, 4. 5
Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul - pag 5, 6
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel - pag 7
Program Liturgic - pag 8
Din acest număr - pag 8

