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Cuvânt Introductiv 

Nãscut fiind la tarã, într-un mediu religios în care oamenii stiu de 

Dumnezeu si îsi raporteazã existenta lor la El, odatã cu trecerea timpului am început 

si eu în acest cadru sã mã conformez practicilor religioase pentru cã asa eram 

îndrumat în familie.  La început spuneam rugãciuni fãrã a mã ruga, fãrã a fi 

constient cã îl rog pe cineva pentru ceva. Tot astfel participam si la sfintele slujbe, 

fiind condus de pãrinti, si îmi amintesc cã prima mea constatare pe care am fãcut-o 

în legãturã cu ce se petrecea în bisericã a fost aceea cã dupã o parte a slujbei 

urmeazã predica timp în care vorbeste doar preotul, dupã care totul se terminã si 

mergem acasã. 

Odatã cu trecerea timpului am început sã pricep tot mai mult cele ce le 

fãceam raportându-mã la Dumnezeu, pe care îl vedeam ca fiind cineva care ne vrea 

binele si ne pedepseste când facem rãul, când facem ceva împotriva voii Sale. 

Intelegerea celor ce le fãceam în legãturã cu Dumnezeu mi-a fost mai 

târziu mult usuratã de intrarea în mânãstire, aici implicit de contactul cu pãrintele 

Teofil Pãrãianu, duhovnicul acestei mânãstiri, iar apoi de studiul în cadrul Facultãtii 

de Teologie din Sibiu. L-am cunoscut tot mai mult pe Dumnezeu, am început sã-mi 

dau tot mai mult seama de marea Lui dragoste pentru noi, am aflat cã rugãciunea 

este „vorbirea mintii cu Dumnezeu“ 1. Mi-am dat tot mai mult seama cã rugãciunile 

pe care le avem în cãrtile de cult sunt mai mult decât o simplã vorbire cu 

Dumnezeu, cã ele cuprind cugetãri de mare adâncime si frumusete totodatã, cã în 

ele se cuprinde întreaga învãtãtura dogmaticã a Bisericii noastre. Astfel cineva 

rugându-se, învatã totodatã, vine în legãturã cu tot ce Bisetica ne spune despre 

Dumnezeu si despre viata împreunã cu El. Orcine este atent la sfintele slujbe are 

prilejul sã audã ce ne spune Biserica la fiecare praznic ca si în posturi, la prilejuri de 

sãrbãtoare si în zile obisnuite, în rãstimpuri de pocãintã pentru pãcatele noastre si în 

ceasuri de bucurie divinã adusã din cer pe pãmânt. 

Mi-am dorit ca lucrarea mea de licentã sã fie ceva viu, practic, si cerând 

si sfatul pãrintelui Teofil care-mi este îndrumãtor sufletesc am ajuns sã mã ocup de 

subiectul de fatã. Motivul este încercarea de a arãta, la mãsura întelegerii mele care 

este mesajul Bisericii adresat nouã în perioada dintre Sfintele Pasti pânã în prima 

Duminicã dupã Rusalii. Multi se strãduiesc sã punã în atentie valoarea postului, a 

înfrânãrii,  a ascezei, în viata crestinului, si într-adevãr toate acestea sunt de o mare 

importantã, dar cred cã nu trebuie sã neglijãm  ci dimpotrivã, sã arãtãm valoarea 

covârsitoare pe care o au în viata noastrã binecuvântarea lui Dumnezeu, bucuria 

izvorâtã dintr-o viatã în comuniune cu Dumnezeu. Când prezentãm ceva nu arãtãm 

doar greutãtile cu care se realizeazã lucrul respectiv ci punem accent mai ales pe 

valoarea lui. La fel, când prezentãm Ortodoxia, trebuie sã punem în luminã valorile 

ei, sã arãtãm darurile pe care Dumnezeu vrea sã le reverse asupra omului, sã 

prezentãm omul cel nou, omul luminat de Dumnezeu, fiu al lui Dumnezeu, frate al 

Mântuitorului, templu în care Duhul Sfânt vrea sã-si facã sãlas. Toate aceste lucruri 

sunt prezentate si strigate în „Penticostar“, cartea de cult a Bisericii ce cuprinde 

cântãrile rânduite pentru slujbele din perioada amintitã. 

                                              
1 Evagrie Ponticul, Capete despre rugãciune, în Filocalia vol.1, Buc. 1992, p.92. 
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In partea introductivã a lucrãrii am fãcut o prezentare a Penticostarului, 

am arãtat ce este acesta, cum a evoluat si s-a dezvoltat în timp, cum a ajuns sã fie 

cunoscut de noi, ce cuprinde si ce are el specific. Tot aici am fãcut o prezentare a 

spiritualitãtii, diferentiind în cadrul acesteia spiritualitatea ortodoxã si arãtând apoi 

ce are aceasta specific si pe ce se întemeiazã. 

Dupã aceastã parte introductivã am trecut la prezentarea spiritualitãtii ce 

se degajã din cântãrile cuprinse în Penticostar. Mai întâi m-am oprit asupra celor 

trei mari sãrbãtori din cuprinsul Penticostarului încercând sã pun în atentie luminile 

de gând ce se revarsã cu prilejul acestor praznice. 

In urmãtoarea parte a  lucrãrii am prezentat toate duminicile cuprinse în 

aceastã perioadã, cu chipul lor de spiritualitate. 

In partea ultimã m-am oprit asupra unor zile deosebite din vremea Penti-

costarului, prilej cu care am încercat sã pun în atentie spirituallitatea legatã de ele. 

In încheierea lucrãrii am prezentat câteva concluzii referitoare la 

spiritualitatea ortodoxã, asa cum se reflectã ea în Penticostar punând în atentie 

„Cuvântul“ Sfântului Ioan Gurã de Aur din noaptea de Pasti, monument de 

spiritualitate ortodoxã, pe care l-am prezentat ca epilog al lucrãrii. 

La sfârsit de drum spun cu Sfintul Ioan Hrisostom „Slavã lui Dumnezeu 

pentru toate“, multumind Prea Sfintitului Pãrinte Profesor Doctor Laurentiu Streza 

care m-a îndrumat si sprijinit la elaborarea lucrãrii, pãrintelui Teofil Pãrãianu care a 

avut de fapt ideea acestui subiect si care mi-a dat pretioase îndrumãri pentru 

întocmirea lui, dar care mai ales îmi oferã un exemplu, un model de trãire a bucuriei 

pascale, si de asemenea întregului corp profesoral care m-a povãtuit si luminat, care 

m-a ajutat sã-mi formez o gândire teologicã, duhovniceascã. 

Multumesc de asemenea pãrintilor mei; pãrintilor trupesti care mi-au dat 

viatã si m-au crescut în spiritul Evangheliei, strãduindu-se sã-mi dea lumina care 

vine de sus, si pãrintilor din mãnãstire care mi-au stat alãturi în timpul studiilor. 

Prin aceastã lucrare si prin tot ce voi face de acum încolo doresc ca 

asa cum a spus Sfintul Ioan Botezãtorul „Acela (Hristos) sã creascã iar eu sã mã 

micsorez“2, doresc sã pot spune cu Sfântul Prooroc Samuel: „Grãieste Doamne 

cã robul tãu ascultã“ 3, si cu Maica Domnului: „Iatã roaba (robul) Domnului, fie 

mie dupã cuvântul tãu “4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                 Ieromonah Pãtrunjel Gheorghe Serafim  

    

                                              
2 Ioan  3,30 

3 I Regi  3,30 

4 Luca  1,38  
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I. Consideratii generale asupra Penticostarului 

 

Vorbind despre Penticostar si spiritualitatea ortodoxã, sau mai precis, 

despre spiritualitatea cuprinsã în Penticostar, se cade mai întâi sã zãbovim asupra 

Penticostarului. Ce este Penticostarul? Ce autoritate are el în Bisericã? Ce mesaj ne 

transmite?, sunt întrebãri la care cu acest prilej trebuie sã oferim un rãspuns. 

 

1. Ce este Penticostarul?   

 

Penticostarul este cartea de cult a Bisericii Ortodoxe care „contine 

rânduiala serviciilor dumnezeiesti de la Duminica Pastilor pânã la Duminica 

Tuturor Sfintilor“5. 

Acesta „urmeazã imediat dupã finitul Triodului “6 si „este pentru 

cincizecime aceea ce e Triodul pentru patruzecime“.7 Penticostarul poartã numele 

de „Triod înflorit“ pentru cã „si el are trei- si patrucântãri ca si Triodul ajunãrii, iar 

în timpurile vechi întrebuintarea Penticostarului se începea din ziua în care se 

terminau serviciile patruzecimii, adicã la Invierea lui Lazãr, sau mai vârtos de la 

Duminica Floriilor “.8 

Numele Penticostarului, „Pentikostarion“, i se trage tocmai de la 

perioada ale cãrei cântãri le cuprinde, numitã cincizecime, iar în greceste 

„pentikosti“. El contine „cântãrile de veselie ale Invierii lui Hristos în care se 

vãdeste pretutindenea bucuria cea mare a crestinului“9, cântãrile pentru slujbele 

praznicului Inãltãrii si pentru cel al Rusaliilor, precum si pe cele ale duminicilor si 

tuturor zilelor acestei perioade. Cuprinsul si întrebuintarea acestei cãrti, la slujbele 

Cincizecimii au fãcut ca ea sã primeascã numele de Penticostar. 

 

2. Istoricul Penticostarului 

 

                                              
5 Dr. Vasile Mitrofanovici, Liturgica Bisericei Ortodoxe Rãsãritene, Prelegeri Academice prelucrate 

completate si editate de Prof. Dr. Teodor Tarnavschi, Cernãuti, 1909, p. 245 

6 Badea Ciresanu, Tezaurul Liturgic al Sfintei Biserici Crestine Ortodoxe de Rãsãrit, Tomul 2, Bucuresti, 

1910,  p. 392. 

7 Dr. Vasile Mitrofanovici, op.cit., p. 244. 

8 Ibidem. p.245. 

9 Badea Ciresanu, op.cit. p . 393. 
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In forma si cu cuprinsul de astãzi Penticostarul nu are decât câteva sute 

de ani. Sã vedem cum a luat nastere si cum a ajuns sã fie ceea ce este în zilele 

noastre. Pentru aceasta suntem nevoiti sã ne întoarcem pe firul istoriei pânã la 

începuturile crestinismului. Astfel îi vedem pe primii crestini, foarte multi proveniti 

din iudei, aducând cu ei în Bisericã elemente ale cultului lor de pânã atunci. 

Liturghia sau frângerea pâinii, era în aceste începuturi încadratã de cântãri si citiri 

sacre din Vechiul Testament, îndeosebi din psalmi, astfel încât cultul din bisericã nu 

se deosebea la început prea mult de cel din sinagogã. Unii crestini chiar continuau 

sã meargã si la sinagoga pe care o pãrãseau treptat, pe mãsurã ce Biserica se 

organiza, membrii ei constituindu-se tot mai mult ca o entitate separatã, ce avea în 

centru pe Hristos cel înviat din morti. 

Cultul crestin cu accent vechitestamentar a tinut în toatã perioada 

secolului I. Cu începutul secolului al doilea al crestinismului însã, „Biserica nu se 

mai îndestula cu cântãrile provenite din Vechiul Testament si cu cântarea psalmilor 

ci de acum înainte se ridicarã bãrbati crestini înzestrati cu stiintã si fondul pietãtii 

care începurã a compune imne în spiritul Evangheliei. Mai greu a fost pânã sã se 

facã începutul iar de aici înainte numãrul imnologilor bisericesti a sporit tot mai 

mult pânã ce s-a compus marea multime a cântãrilor din Biserica noastrã, trecute în 

cãrtile ritualistice ortodoxe “10. Primele imne erau compuse aproape în întregime din 

cuvintele Sfintei Scripturi. „Scriitorii cântãrilor bisericesti, toti foarte buni 

cunoscãtori ai scripturilor au crezut cã atunci vor aduce lui Dumnezeu cântãrile cele 

mai plãcute, când le vor face cât se poate mai mult din însesi cuvintele lui 

Dumnezeu si dupã felul cum le-a vorbit El în Sfânta Scripturã “.11 Apoi imnografii 

bisericesti au început a cânta si evenimentele din zilele lor; triumful Bisericii asupra 

tiranilor persecutori, asupra ereticilor de tot felul, mãretia Bisericii, doctrina ei 

dogmaticã si moralã dar în cea mai mare mãsurã au preamãrit pe martiri, lãudând 

credinta si dragostea lor fierbinte, nãdejdea lor în Dumnezeu, care i-au fãcut sã nu 

bage în seamã chinurile la care erau supusi. 

Pentru primele imne ale Bisericii n-a fost nevoie de cãrti aparte. „Câteva 

file adause la sfârsitul Psaltirii, cartea imnelor prin excelentã, erau de ajuns sã le 

cuprindã “.12 

„In epoca urmãtoare însã Troparele ajunserã sã formeze o carte aparte, 

un fel de nouã psaltire. Acest volum pânã la un punct un fel de <<supliment al 

psaltirii>> se numea Tropologhion, el fiind baza si originea tuturor celorlalte cãrti 

de imne bisericesti“.13 Pornind de la aceastã bazã, cãrtile imnografice de ritual s-au 

definit în timp cu individualitatea lor aparte. Când Sfântul Ioan Damaschin a 

orânduit în Octoih cântãrile sau imnele Invierii pentru duminici dupã cele opt 

glasuri, Tropologhionul a fost degajat prin aceasta de o parte din continutul sãu, 

                                              
10 Ibidem. p. 491. 

11 Dr. Ioan Bãlan, Autorii Cãrtilor Liturgice, în rev. „Cultura Crestinã“, 1911, nr. 18, p. 592. 

12 Pr.  Petre Vintilescu, Despre poezia imnograficã din cãrtile de ritual si cântarea bisericeascã, Bucuresti, 

1937, p. 151. 

13 Ibidem  p. 151. 
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rãmânând de atunci înainte numai cu ciclul anual al imnelor pentru sãrbãtorile fixe, 

preludiul Mineelor de mai târziu, si cu cele pentru partea mobilã a anului bisericesc 

care corespunde Triodului si Penticostarului de astãzi. De altfel imnele pentru 

cursul Pãresimilor si pânã la Duminica Tuturor Sfintilor erau subsumate în acea 

epocã sub unicul titlu de Triod. Aceasta nu numai pentru simplul motiv cã 

rânduiala cunoscutã azi sub numele de „Penticostar“ este alcãtuitã din triode si 

tetraode ca si a Postului Mare ci si pentru cã în vechime slujba Penticostarului 

începea la Florii 14. 

Procesul de codificare a imnelor bisericesti a fost foarte intens în secolul 

al-x-lea si la începutul celui de-al xl-lea, în care se pare cã în linii mari s-a încheiat, 

secolul al xl-lea fiind acela în care Triodul s-a emancipat ca volum aparte de imne15, 

si prin urmare din aceastã vreme putem vorbi si de Penticostar. Sigur cã nu aceea de 

atunci a rãmas forma lor definitivã. Cãrtile de cult au mai suferit apoi alte 

modificãri, simplificãri, adãugiri si combinãri de canoane, lucru de altfel cu totul 

normal. 

Compunerea poeziei bisericesti s-a terminat abia în secolul al-xv-lea, iar 

cele scrise mai târziu sunt doar mici completãri ale unor lucrãri deja alcãtuite 16. 

Dupã cele prezentate pânã acum, putem trage concluzia cã dacã ar fi sã 

cãutãm un autor al Penticostarului am putea numi în cele din urmã unul, si anume 

Biserica. „Locul actual al imnelor din cãrtile noastre de ritual e rezultatul unor 

repetate suprapuneri si stratificãri“17, care desi porneau de jos în sus, se fãceau 

totusi numai sub supravegherea si cu binecuvântarea Bisericii. 

Intre cei care au compus imne si canoane ce intrã în componenta 

Penticostarului putem sã-i amintim pe: Roman Melodul, Anatolie, Andrei Criteanul, 

Cosma de Mayuma, Gheorghe Nicomideanul, Nichifor Calist Xantupol (sec.xlv.), 

acesta din urmã fiind autorul Sinaxarelor Triodului si Penticostarului. Aceastã listã 

a autorilor, desi lungã este totusi incompletã si în unele locuri nesigurã. Autorii 

multor imne rãmân necunoscuti, iar unii din cei mentionati nu pot fi sigur 

identificati. Acesta este si cazul celui cãruia i se atribuie în cea mai mare mãsurã 

alcãtuirea Penticostarului. Despre acest imnograf stim sigur cã se numea Iosif si cã 

a trãit în secolul al-lx-lea. Unii spun cã este vorba de Iosif Studitul, arhiepiscopul 

Tesalonicului (+830), fratele Sfântului Teodor Studitul. Ei sustin cã ucenicii lui 

Teodor Studitul, sub cârmuirea lui Iosif, fratele Sfântului Teodor „au alcãtuit 

Triodul cu slujba Marelui Post precum si Penticostarul cu cântãrile de la Pasti pânã 

la Rusalii“.18 Altii spun cã este vorba despre Iosif Scriitorul de Cântãri (+883), 

                                              
14 Ibidem. p.152 

15 Ibidem. p. 153. 

16 Badea Ciresanu, op.cit. p. 492 

17 Pr. Petre Vintilescu, op.cit. p. 145. 

18 Arhim. Athanasie Dincã, Sfântul Teodor Studitul-Viata, Activitatea si Operele Sale, Bucuresti, 1940, p. 

78. 
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monah de origine sicilianã care a trãit la Constantinopol si a întrecut pe toti scriitorii 

de cântãri bisericesti cu multimea imnelor pe care le-a compus. 

Putem astfel concluziona cã autorul Penticostarului rãmâne Biserica sub 

ocrotirea si în slujba cãreia au ostenit toti imnografii care si-au adus aportul la 

alcãtuirea cãrtilor de slujbã de care ne folosim noi astãzi pentru a-L preamãri pe 

Dumnezeu. In forma sa ultimã, asa cum se prezintã azi, Penticostarul a ajuns abia în 

secolul al-xlv-lea (când i s-au adãugat Sinaxarele), dupã aceastã datã el 

nemaisuferind modificãri esentiale. 

 

a) Istoria Penticostarului în tara noastrã 

 

In tara noastrã, Penticostarul a ajuns relativ târziu, si ca toate cãrtile de 

cult mai întâi în limba slavonã. 

Primul Penticostar slavon tipãrit la noi în tarã (în acelasi volum cu 

Triodul) a apãrut sub numele de „Triod-Penticostar“ în anul l550 19 (alãturat se 

poate vedea o copie de pe foaia de titlu). 

Un alt Triod-Penticostar, în slavonã, cu frumoase gravuri în lemn, a fost 

tipãrit de diaconul Coresi (împreunã cu zece ucenici ai sãi), în 1557-1558, la 

Târgoviste.20 

La 1649, sub îndrumarea mitropolitului Stefan al Ungrovlahiei21, s-a 

tipãrit la Tirgoviste un „Penticostar slavonesc“, „din porunca si cu cheltuiala 

principesei Elena cu mila lui Dumnezeu stãpâna si doamna Tãrii Românesti, sotia 

prealuminatului domn Io Mateiu Basaraba“22, cum se aratã în prefata cãrtii. 

Cunoastem o altã editie a Penticostarului în slavonã, dar cu tipicul în 

româneste la Buzãu în anul 1701, tipãritã în timpul episcopului Mitrofan.23 In 

prefata acestuia se spune cã: „s-au tipãrit din porunca si totà cheltuiala Prea-

luminatului Domn Io Constantin Basarab Voivoda, Mitropolit a totà tara fiind Kir 

Teodosie“.24 

In limba românã Penticostarul a vãzut lumina tiparului în anul 1743. In 

acest an el era tipãrit la Bucuresti de mitropolitul Neofit, traducerea din greceste 

fiind fãcutã de Ianachie Vtori 25, si la Râmnic unde fusese tradus de episcopul 

                                              
19 Ioan Bianu si Nerva Hordos, Bibliografia Româneascã Veche, Tomul I, Bucuresti, 1903, p. 32 

20 Pr. Prof. Dr. Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Manual pentru Seminariile Teologice, 

Sibiu, 1972, p. 125. 

21 Ibidem. p. 134. 

22 Ioan Bianu si Nerva Hordos, op. cit. p. 171. 

23 Mircea Pãcurariu, op. cit. p. 186. 

24 Ioan Bianu si Nerva Hordos, op. cit. p. 412  si 538. 

25 Ioan Bianu si Nerva Hodos, Bibliografia Româneascã Veche, Tomul II, Bucuresti 1910. p. 70. 
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Damaschin Dascãlul, si era tipãrit  de urmasul acsetuia, episcopul Clement. 

Mentionãm aici faptul cã traducerea Penticostarului nu s-a fãcut din slavonã ci din 

greacã. 

De la aceastã datã editiile au fost tot mai numeroase, Penticostarul 

apãrând în 1753 în Moldova, tipãrit de mitropolitul Iacov, apoi la Râmnic în 1767, 

Bucuresti 1768, 1780, 1782, Râmnic 1785, Bucuresti 1800, Iasi 1800. 

In Transilvania Penticostarul a apãrut în mai multe editii la Blaj în 1762, 

1768, 1786, în acest din urmã an fiind tipãrit „sub stãpânirea Prea Inãltatei 

Impãrãteasei Râmleanilor, Printesei Ardealului, Iproci Doamnei Maria Terezia“.26 

Dacã editiile de mai sus apãreau în cadrul Bisericii Greco-Catolice, românii 

transilvãneni ortodocsi au reusit sã tipãreascã Penticostarul la Sibiu în 1805. 

Mai mentionãm o ultimã editie a Penticostarului la Bucuresti în 1820, în 

prefata cãruia se mentioneazã cã din cele douã izvoare existente, cel apartinând lui 

Kir Neofit si cel al lui Damaschin episcopul Rimnicului, aceastã editie folosea 

izvorul cel din urmã. 

Dupã aceea tipãriturile au continuat, Penticostarul, ca toate cãrtile de cult 

dealtfel s-a rãspândit în întreaga tarã, astfel cã tot cel ce are urechi de auzit poate sã 

asculte strigãtele de bucurie ale Bisericii care vestesc pretutindeni Invierea 

Mintuitorului, precum si toate celelalte lucruri cuprinse în Penticostar.  

 

3. Cum este alcãtuit Penticostarul?  

 

Pentru a întelege bine cum este alcãtuit Penticostarul si de ce este alcãtuit 

astfel trebuie sã avem în vedere douã lucruri. Mai întâi faptul cã Penticostarul este 

una din cele trei cãrti de cult ce se folosesc in Bisericã în cursul unui an bisericesc 

(Octoih Triod si Penticostar), având o structurã asemãnãtoare cu celelalte douã cãrti, 

cuprinzând (în special) cântãrile pentru slujbele de la Vecernie si Utrenie. In al 

doilea rând, Penticostarul cuprinde cântãri pentru o perioadã de timp bine 

determinatã. 

El începe cu cântãrile slujbei de la Sfintele Pasti, ce se continuã în toatã 

Sãptãmâna luminatã, si se încheie cu cântãrile slujbelor din Duminica Tuturor 

Sfintilor. 

In Penticostar avem cântãrile pentru slujbele a trei mari praznice 

împãrãtesti. La început, se gãsesc cântãrile rânduite pentru slujbele de la Sfintele 

Pasti. Mergând pe firul Penticostarului, dupã patruzeci de zile de la Pasti se gãsesc 

cântãrile slujbelor de la Inãltarea Domnului, iar la cincizeci de zile cele pentru 

slujbele de la Pogorârea Duhului Sfânt. Aceste trei mari sãrbãtori sunt cele care dau 

tonul pentru întreaga perioadã a  Penticostarului. 

Incepând cu Duminica Invierii, Penticostarul cuprinde cântãrile rânduite 

pentru slujbele din toate zilele pânã la Duminica Tuturor Sfintilor. Astfel, la început 

                                              
26 Ioan Bianu si Dan Simionescu,  Bibliografia Româneascã Veche, Tomul IV, Bucuresti, 1944. p. 100. 
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sunt cuprinse cântãrile care vestesc Invierea Mântuitorului, pentru slujba din 

Duminica Pastilor ce se continuã în toatã Sãptãmâna luminatã. In vinerea din 

aceastã sãptãmânã se prãznuieste si „Izvorul de viatã dãtãtor al Prea Sfintei 

Nãscãtoare de Dumnezeu“, deci aici avem si cântãrile specifice acestei sãrbãtori. 

Urmeazã apoi Duminica Tomei si sãptãmâna urmãtoare ei, Duminica Mironositelor, 

cu cântãrile specifice acestui moment, care se fac auzite în toatã sãptãmâna a treia 

dupã Pasti. Penticostarul continuã cu cântãrile slujbelor din Duminica Slãbãnogului, 

cântãri ce rãsunã în biserici si în zilele urmãtoare ei, iar în miercurea sãptãmânii 

acesteia se face pomenirea „Injumãtãtirii Praznicului Cincizecimii“, sãrbãtoare ale 

cãrei cântãri se continuã apoi în paralel cu cele specifice duminicii anterioare si ale 

celei posterioare timp de o sãptãmânã. In Duminica a cincea dupã Pasti se face 

pomenirea Femeii Samarinence, evocatã de cântãrile rãnduite pentru acest prilej, 

care se rostesc în întreaga sãptãmânã care urmeazã acestei duminici. In Duminica a 

sasea dupã Pasti se face pomenirea minunii vindecãrii de cãtre Mântuitorul a unui 

orb din nastere, iar în joia sãptãmânii ce urmeazã acestei duminici se prãznuieste 

Inãltarea Domnului. Penticostarul continuã cu cântãrile slujbelor din Duminica a 

saptea dupã Pasti - „A celor 318 Pãrinti de la Sfântul Intâiul Sobor din Niceea“. In 

vinerea ce urmeazã dupã aceastã duminicã se face pomenirea „tuturor celor din 

veac rãposati întru dreapta cinstire de Dumnezeu si întru nãdejdea învierii si vietii 

vesnice“. Duminica a opta dupã Pasti e chiar Duminica Cincizecimii ale cãrei 

cântãri guverneazã în slujbele din toatã sãptãmâna urmãtoare ei iar Prima Duminicã 

dupã Rusalii este cea închinatã prãznuirii Tuturor Sfintilor. Penticostarul se încheie 

cu cântãrile pentru slujbele din aceastã duminicã. Trebuie sã mentionãm aici cã spre 

deosebire de Triod în care numele si specificul cântãrilor de la stranã din o anumitã 

sãptãmânã precedã pe cele ale duminicii urmãtoare, în Penticostar numele duminicii 

este cel care dã tonul pentru specificui sãptãmânii urmãtoare ei. 

In concluzie putem spune cã Penticostarul cuprinde în sine cântãrile 

rânduite pentru slujbele bisericesti începând cu Sfintele Pasti si continuând cu toate 

duminicile si sãptãmânile urmãtoare fiecãreia dintre ele si sfârsind cu Duminica 

Tuturor Sfintilor, perioadã în care o tonalitate deosebitã o dau cele trei mari 

sãrbãtori cuprinse în ea: Sfintele Pasti, Inãltarea Mântuitorului si Pogorârea Duhului 

Sfânt. 

4. Vremea Penticostarului 

 

Acest subiect l-am prezentat într-o mare mãsurã vorbind despre 

alcãtuirea Penticostarului, deoarece între cuprinsul acestuia si timpul când se 

foloseste existã o unitate indisolubilã. 

Penticostarul, cuprinzând cântãrile rânduite pentru slujbe ce se sãvârsesc 

în momente strict determinate este evident cã nu poate fi folosit decât la aceste 

momente, în a cãror atmosferã ne introduce si al cãror specific ni-l descoperã. 

Cum deja am arãtat, vremea în care se foloseste Penticostarul începe cu 

Sfintele Pasti si se continuã cu duminicile ce urmeazã acestui peaznic, cu 

sãrbãtoarea Inãltãrii Domnului si cu cea a Pogorârii Sfântului Duh, încheindu-se cu 

Duminica Tuturor Sfintilor. Timpul Penticostarului începe asadar la sãrbãtoarea 
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Sfintelor Pasti si se terminã în Prima Duminicã dupã Pogorârea Sfântului Duh, a 

Tuturor Sfintilor. 

Desi cuprinde în fiecare an aceeasi perioadã duhovniceascã aceasta nu se 

acoperã însã în mod exact cu o anumitã perioadã calendaristicã. Datoritã faptului cã 

Sfintele Pasti nu au o datã stabilã în calendarul bisericesc ci în fiecare an cad la o 

altã datã calendaristicã si timpul în care se foloseste Penticostarul se modificã în 

functie de data la care cad Pastile în fiecare an, astfel cã duhovniceste vorbind 

vremea lui e mereu aceeasi  dar din punct de vedere calendaristic timpul acestuia 

diferã de la un an la altul. 

Dãtãtoare de ton pentru vremea Penticostarului fiind Sfintele Pasti, care 

în situatia calendaristicã-bisericeascã actualã, pot cãdea la noi intre 7 aprilie si 8 

mai, timpul calendaristic în care se foloseste Penticostarul  poate si el prin urmare sã 

înceapã cel mai curând la 7 aprilie si cel mai târziu la 8 mai, astfel cã vremea 

calendaristicã în care el se foloseste poate începe oricând în acest interval de timp 

sfârsindu-se dupã 57 de zile date de intervalul dintre Invierea Domnului si 

Dumunica Tuturor Sfintilor. 

In ciuda acestei variatii de aproximativ o lunã, timp în  care la noi se 

foloseste Penticostarul, vremea sãrbãtorilor a cãror mãretie o descopere este mereu 

Primãvara. Odatã cu învierea întregii naturi din moartea de peste iarnã, odatã cu 

bucuria ce însoteste trezirea la viatã si vietuirea din belsug, Biserica ne desteaptã la 

o altã viatã, ne trezeste din amortirea spiritualã la viata cu Hristos  si la bucuria 

pricinuitã de zdrobirea mortii prin Invierea Mintuitorului, la bucuria 

împreunãpetrecerii cu Hristos în Duhul Sfânt, pusã în luminã de întregul 

Penticostar. 

 

5. Specificul Penticostarului 

Aceastã lucrare trateazã pe larg ceea ce îi este specific Penticostarului, 

spiritualitatea ce caracterizeazã în parte fiecare sãrbãtoare din vremea acestuia, 

astfel încât aici ne mãrginim doar la prezentarea  a câtorva linii generale. 

Dacã  Triodului îi este specificã pocãinta, efortul omului în cãutarea lui 

Dumnezeu, Penticostarul încununeazã acest efort, prezentându-L pe Dumnezeu în 

ipostaza în care El se pleacã spre om pentru a-l face pe acesta pãrtas darurilor Sale. 

Observãm încã o datã strânsa legãturã Triod-Penticostar, care explicã foarte bine 

faptul cã cele douã cãrti de cult au format mult timp, un singur corp. In perioada 

Postului Mare, omul se supune unui îndelungat efort ascetic, dar întreaga pocãintã 

pe care el o face în acest timp, este însotitã de nãdejde, de speranta cã efortul lui va 

fi încununat, ori aceastã bucurie a încununãrii învãluie de-a dreptul crestinãtatea în 

noaptea Pastilor, când Penticostarul vesteste întregii lumi Invierea lui Hristos, 

chemând întregul univers sã se împãrtãseascã de bucuria cea mare a Invierii 

Domnului. 

      „ Cerurile dupã cuviintã sã se veseleascã si pãmântul sã se 
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              bucure, si sã prãznuiascã toatã lumea cea vãzutã si cea nevãzutã; 

              cã a înviat Hristos, veselia cea vesnicã“.27 

Prin Invierea lui Hristos se terminã o parte a istoriei, începând alta, 

începând Impãrãtia cea vesnicã, pentru cã prin Inviere lantul mortii a fost zdrobit si 

usile raiului ne sunt iarãsi deschise. Prin Invierea Sa din morti Mântuitorul ne-a 

fâcut pãrtasi tuturor darurilor Sale, ne-a dat puterea de a putea primi plinãtatea 

darurilor Sfintei Treimi, pe care Dumnezeu vrea sã le reverse asupra noastrã. 

Inviind din morti Hristos ne-a adus viatã, luminã pace si bucurie. 

          „Hristos a înviat din morti cu moartea pe moarte 

cãlcând si celor din mormânturi viatã dãruindu-le“.28 

         „Acum toate s-au umplut de luminã: cerul si pãmântul 

si cele dedesupt. Deci sã  prãznuiascã toatã  lumea Invierea, 

lui Hristos întru care s-a intãrit“.29 

        „Desi Te-ai pogorât în mormânt, Cel ce esti fãrã de moar- 

te,  dar putera iadului ai zdrobit  si ai înviat ca un biruitor Hris- 

toase Dumnezeule, zicând femeilor mironosite: Bucurati-vã!  si 

Apostolilor tãi pace dãruindu-le, Cela ce dai celor cãzuti sculare“.30 

La Inãltare Ucenicii Mântuitorului s-au împãrtãsit de binecuvântarea Lui, 

datã ca ultim gest asupra lumii, în momentul când se înãlta la cer,31  binecuvântare 

ce împreunã cu fãgãduinta trimiterii Sfântului Duh este pricinuitoare de si mai 

multã bucurie lumii. 

                          „Inãltatu-Te-ai întru slavã  HristoaseDumnezeul nostru, 

                bucurie fãcând Ucenicilor  cu fãgãduinta Sfântului Duh, încre- 

               dintându-se ei prin binecuvântare, cã Tu esti Fiul lui Dumnezeu 

               Mântuitorul lumii“.32 

 

Cu praznicul Cincizecimii se plineste si bogãtia de daruri ce se revarsã 

asupra noastrã. Acum totul e preschimbat de lumina Duhului Sfânt. 

       „Vãzut-am lumina cea adevãratã, primit-am Duhul cel ce- 

resc,  aflat-am credinta cea adevãratã, nedespãrtitei Treimi în- 

                                              
27 Penticostarul, Bucuresti, 1953, Utrenia Pastilor, cântarea,1, oda 2, p. 7. 

28 Ibidem. Utrenia Pastilor, tropar, p. 6. 

29 Ibidem, Utrenia Pastilor, cântarea 3, oda 1, p. 7. 

30 Ibidem. Utrenia Pastilor, Condac, p. 9. 

31 Luca, 24, 51. 

32 Penticostar, ed cit. Joia a sasea dupã Pasti (a Inãltãrii), Miercuri seara, Vecernia Micã, tropar, p. 279. 



 11 

chinându-ne, cã aceasta ne-a mântuit pre noi“.33 

Prin Pogorârea  Duhului Sfânt asupra Ucenicilor s-a constituit Biserica 

cu sarcina de a mântui lumea: 

                        „Bine  esti cuvântat Hristoase  Dumnezeul  nostru, Cela ce 

             prea întelepti pe pescari i-ai arãtat, trimitându-le lor Duhul Sfânt 

            si printr-însii lumea ai vânat,  Iubitorule de oameni, slavã Tie“.34 

Rezultatul colaborãrii omului cu darul lui Dumnezeu este sfintenia. 

Crestinii adevãrati, crestinii împliniti sunt sfintii. In ultima duminicã a 

Penticostarului, Biserica îi are în atentie pe toti sfintii din toate timpurile, mãrturie a 

conlucrãrii omului cu darul pe care Dumnezeu i-l dã necontenit. Sfintii sunt o 

mãrturie a unitãtii, a bucuriei din Impãrãtia lui Dumnezeu deschisã prin Inviere, la 

ospãtul cãreia suntem invitati toti pentru a ne desfãta de împreunãpetrecerea cu 

Dumnezeu. 

       „Adunarea sfintilor, unitã fiind Tie prin dragoste  si de 

Tine îndulcindu-se  pe fatã si curat,  întru bucurie hora cea 

nesfãrsitã dãntuieste, împreunã cu îngerii în jurul Tãu, Pur- 

tãtorule de grijã al tuturor Dumnezeule si Doamne“.35 

Iatã cã înainte de a purcede la încercarea de a vedea care este 

spiritualitatea specificã fiecãrei duminici si sãrbãtori din perioada Penticostarului, 

putem spune cã acesta îl prezintã pe Dumnezeu ca fiind Cel ce revarsã toate 

bunãtãtile Sale asupra omului, în mãsura în care acesta le poate cuprinde, si pe sfinti 

ca oameni care au primit cu bucurie aceste daruri, au conlucrat cu ele si au adus 

roade. Avem în Penticostar Sfintenia Domnului prezentatã ca izvor pentru 

Sfintenia omului care este vãzutã ca împlinire. 

         „Impãrate ceresc,  Mângâietorule, Duhul adevãrului, Ca- 

rele pretutindenea esti, si toate le plinesti,  Vistierul bunãtãtilor 

                 si Dãtãtorule de viatã,  vino si Te sãlãsluieste întru noi  si ne cu- 

                 rãteste pe noi de toatã spurcãciunea si mântuieste, Bunule, sufle- 

                 tele noastre“.36    

                                                                                                                                                                

II. Spiritualitatea ortodoxã  

 

                                              
33 Ibidem. Duminica Cincizecimii, Sâmbãtã seara, Vecernia Mare, Doamne strigat-am, stihira 4, p. 361. 

34 Ibidem. Duminica Cincizecimii, Sâmbãtã seara, Vecernia Micã, tropar, p. 360.  

35 Ibidem. Duminica Tuturor Sfintilor, Utrenie, cântarea 4, canonul Tuturor Sfintilor, oda 1, p. 425 

36 Ibidem, Duminica Cincizecimii, Utrenie, Laude, Slavã, Si acum..., p. 374. 
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1. Ce întelegem prin „spiritualitate“? 

 

Relatia noastrã cu Dumnezeu, rugãciunea, întregul cult al Bisericii intrã 

în sfera a ceea ce îndeobste circumscriem cu ajutorul notiunii de „spiritualitate“, ba 

chiar sunt expresia cea mai aleasã a vietii spirituale 37. 

„In uzul lingvistic actual, prin spiritualitate, derivatã de la spiritus se 

întelege în general ceea ce are de-a face cu viata interioarã si preocupãrile spirituale, 

spre deosebire de ceea ce tine de sfera materialã, corporalã“.38 Cuvântul 

spiritualitate include aspecte ale civilizatiei, toatã cultura si mai ales raportul omului 

cu Dumnezeu si cu semenii. Potrivit crestinismului, cuvântul „spiritual“ trimite la 

Duhul Sfânt (Spiritus Sanctus). Spiritualitatea adevãratã este o manifestare a 

Duhului Sfânt coborât în sufletul omenesc. Ea înseamnã subordonarea existentei 

omenesti spiritului care dezvãluie fiintei umane originea cereascã a întregii 

existente si traseazã itinerarul si scopul vietii spirituale. In cadrul crestinismului se 

poate vorbi de diferite spiritualitãti (ortodoxã, catolicã, protestantã, etc.), dar si în 

afara crestinismului se pot diferentia marile spiritualitãti ale lumii. Subordonarea 

constientã a spiritului nostru suveranitãtii infinite a Lui Dumnezeu înseamnã sã 

trãim propria noastrã spiritualitate. „Dacã cineva aude glasul Meu, Eu voi intra si 

voi cina cu el si el cu Mine“. 39 Viata spiritualã vine de sus. Ea este inauguratã de 

Dumnezeu însusi prin darul prezentei Sale si se dezvoltã în interiorul omului. 

Aceastã semnificatie foarte cuprinzãtoare si totodatã vagã a notiunii de spiritualitate 

poate avea un efect negativ asupra întelegerii crestine a vietii spirituale deoarece 

acum apar ca spirituale foarte multe lucruri care apartin cu totul altor sfere.40 

Prin spiritualitate putem întelege caracterul a ceea ce este spiritual dar si 

un ansamblu de idei ce caracterizeazã o colectivitate. In crestinism cele douã idei 

formeazã un singur corp iar pericolul amintit, de a lua drept adevãrate unele false 

spiritualitãti este înlãturat îndatã ce ne adâncim în studiul spiritualitãtii ortodoxe. 

 

2. Se poate vorbi despre o spiritualitate ortodoxã?  In ce 

constã ea? 

 

Toate natiunile lumii, toate marile religii si-au dezvoltat propriile lor 

spiritualitãti. Privind cu ochi critic din exterior, observãm cã în istorie viata 

                                              
37 Ieromonah Gabriel Bunge, Practica Rugãciunii Personale dupã Traditia Sfintilor Pãrinti sau Comoara în 

Vase de Lut,  traducere de Diac. Ioan Icã jr. dupã originalul german Irdene Gefãse. Die praxis des 

persönlichen Gebetes nach der Uberliferung der heiligen Vãter,  Editura Deisis, Sibiu, 1996, p.31. 

38 Ibidem. p. 31. 

39 Apocalipsa  3, 20. 

40 Ieromonah Gabriel Bunge, op.cit. p. 31. 
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spiritualã s-a pretat adeseori la erori în filozofie, culturã si în experienta religioasã. 

Fapt este cã toate natiunile lumii au realizat valori specifice cu particularitãti anume. 

Acest lucru se datoreazã faptului cã întreaga omenire a pãstrat si dupã cãderea în 

pãcat frânturi mai mult sau mai putin umbrite din Revelatie, deoarece chipul lui 

Dumnezeu nu s-a sters total din om dupã pãcatul protopãrintilor, cu toate cã a fost 

întunecat de acesta, ci a rãmas în continuare imprimat în om, cãlãuzindu-l mereu 

spre împlinirea binelui, spre origini, spre Dumnezeu. 

Sursa, originea vietii spirituale, a întregii spiritualitãti, este Dumnezeu 

însusi, spiritul prin excelentã. Una din persoanele Sfintei Treimi se numeste chiar 

Duhul Sfânt (Agios Pneumatos-Spiritus Sanctus). Incununând creatia, 

Dumnezeu     l-a plãsmuit pe om, alcãtuindu-l din trup material si suflet nemuritor. 

„Atunci luând Domnul Dumnezeu tãrânã din pãmânt, a fãcut pe om si a suflat în 

fata lui suflare de viatã si s-a fãcut omul fiintã vie“. 41 Iatã cã spiritul omului îsi are 

rãdãcina în Dumnezeu, datoritã acestui fapt fiind nemuritor, dupã chipul 

Creatorului. Spiritul este cel care însufleteste materia, cel care dã viatã omului, este 

partea care îl leagã pe om de  Dumnezeu si prin care omul tine legãtura cu Acesta, 

cu Creatorul si tinta vietii sale. 

Pentru progresul spiritual al omului, Dumnezeu i-a dat acestuia diferite 

legi dupã care sã se conducã. Omul a avut la început o lege în Paradis, o alta dupã 

cãdere, la fel si dupã potop. Deoarece oamenii cãlcau în continuare legile date lor, 

Dumnezeu, gãsind vrednic pentru credinta si faptele lui pe Avraam, si-a ales din 

urmasii lui un popor în viata cãruia a intervenit direct, conducându-l spre împlinirea 

scopului sãdit în om de la creatie. In acest mod, spre deosebire de celelalte religii, 

care sigur au valoarea lor, fiind încercãri ale omului de a se apropia de Dumnezeu, 

religia mozaicã era revelatã de Insusi Dumnezeu, fiind astfel singura care poseda 

adevãrul absolut despre El. Revelatia Vechiului Testament a fost desãvârsitã prin 

întruparea celei de-a doua Persoane a Sfintei Treimi, Domnul nostru Iisus Hristos, 

Fiul lui Dumnezeu, care a venit sã plineascã Legea42 si sã cãlãuzeascã oamenii la 

întregul adevãr, deoarece acesta fusese descoperit în Vechiul Testament numai în 

parte din cauza copilãriei oamenilor, din pricina neputintei lor de a-l primi în 

întregime. Astfel crestinismul apare drept revelarea plinãtãtii adevãrului si se 

constituie prin actiunea directã, nemijlocitã a Fiului lui Dumnezeu, drept singura 

Cale adevãratã, în mãsurã sã-l conducã pe om acolo unde Dumnezeu l-a destinat sã 

ajungã. Din pãcate, crestinii nu au reusit sã învingã tensiunile interioare, sã urmeze 

învãtãtura asa cum a fost revelatã de Insusi Fiul lui Dumnezeu si în loc sã-si ducã 

viata conform cerintelor credintei au ajuns sã schimbe în multe locuri credinta dupã 

modul lor de viatã, si în cele din urmã crestinãtatea s-a dezbinat. Astfel s-a ajuns ca 

astãzi sã vorbim de un crestinism rãsãritean cu o spiritualitate corespunzãtoare 

(greacã, slavã, românã) si de un crestinism latin apusean, având o spiritualitate 

deosebitã. Incã din secolul al-xvl-lea, din crestinismul apusean s-a desprins o 

ramurã - protestantismul - care voia sã gãseascã ceea ce catolicii pierduserã dar 

                                              
41 Facere 2, 7. 

42 Matei 5, 17. 
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necãutând acolo unde trebuia au ajuns la o mai mare îndepãratre de ceea ce trebuia 

sã fie, scindându-se apoi în alte grupãri, care au dat multimea sectelor de astãzi. 

Din fericire Biserica Rãsãritului a reusit sã se mentinã pe linia datã de 

Hristos, pe care au mers apoi Sfintii Apostoli si urmasii acestora, a reusit sã strãbatã 

veacurile cu „gândul lui Hristos“43, asa cum sfãtuia odinioarã Sfântul Apostol 

Pavel pe crestinii din Filipi. Datoritã faptului cã au pãstrat învãtãtura Mântuitorului 

neschimbatã crestinii din Rãsãrit s-au numit ortodocsi, iar credinta,respectiv 

spiritualitatea lor ortodoxã. 

Sã vedem acum în ce constã aceastã spiritualitate. Am arãtat care este 

obârsia spiritului si a spiritualitãtii, precum si tinta ei, am vãzut cã spiritul este 

partea din om care tinde mereu în sus spre Creatorul si Desãvârsitorul vietii sale, cã 

prin spirit omul tine legãtura cu Dumnezeu, spiritualitatea nefiind altceva decât 

caracterul întregii lucrãri spirituale a omului. Incercând sã definim acum 

spiritualitatea ortodoxã putem spune cu pãrintele Stãniloae cã ea  „prezintã procesul 

înaintãrii cerstinului pe drumul desãvârsirii în Hristos prin curãtirea de patimi si 

dobândirea virtutilor, proces care se sãvârseste într-o anumitã ordine. Cu alte 

cuvinte ea descrie modul în care crestinul poate înainta de la curãtirea de o patimã la 

curãtirea de o alta, si deodatã cu aceasta la dobândirea diferitelor virtuti, acestea 

înscriindu-se pe o anumitã scarã de desãvârsire si culminând în iubire, starea care 

reprezintã curãtirea de toate patimile si dobândirea tuturor virtutilor. Inaintând spre 

aceastã culme, omul înainteazã totodatã si în unirea cu Hristos, si odatã cu aceasta 

în cunoasterea Lui, prin experientã, care este totodatã si îndumnezeirea sa“.44 

Spiritualitatea ortodoxã urmãreste desãvârsirea credinciosului în Hristos. Aceasta 

însã se poate dobândi doar prin participarea la viata divino-umanã a lui Hristos. 

Putem spune astfel cã tinta spiritualitãtii ortodoxe este desãvârsirea omului 

credincios prin unirea lui cu Hristos si întipãrirea lui tot mai deplinã de chipul 

umanitãtii lui Hristos, plinã de Dumnezeu, cã este deci unirea omului credincios cu 

Dumnezeu în Hristos.45  

Deoarece Dumnezeu este nesfârsit, tinta unirii cu El nu corespunde 

niciodatã unui capãt de la care sã nu se mai poatã înainta, ceea ce practic înseamnã 

cã desãvârsirea e fãrã de hotar. In acest proces mistica ortodoxã a distins mereu 

douã etape: una a purificãrii de patimi si dobândirii virtutilor, în care un rol 

pregnant îl are efortul duhovnicesc al omului, si o alta, urmãtoare acesteia, în care 

viata e mereu mai înaintatã în unirea cu Dumnezeu si în care efortul omului e 

înlocuit în mare mãsurã de lucrarea harului lui Dumnezeu, omul dând aici din partea 

lui mai mult receptivitatea pentru umplerea de tot mai multã viatã dumnezeiascã.46 

„In Rãsãrit se mai foloseste pentru caracterizarea acestei uniri (a omului cu 

                                              
43 Filipeni  2, 5. 

44 Preot Prof. Dr. Acad. Dumitru Stãniloae, Ascetica si Mistica Ortodoxã, Vol. I. Ascetica, Editura Deisis, 

1993, Mãnãstirea Sfãntul Ioan Botezãtorul, Alba Iulia, p. 5. 

45 Ibidem. p. 6. 

46 Ibidem. p. 6. 
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Dumnezeu) si termenul îndrãznet de îndumnezeire“47, astfel încât tinta spiritualitãtii 

crestine ortodoxe „este trãirea stãrii de îndumnezeire sau participare la viata 

dumnezeiascã“.48 

In concluzie putem afirma cã spiritualitatea ortodoxã prezintã procesul 

purificãrii de patimi si de îndumnezeire a omului ce se încununeazã cu starea de 

participare la viata dumnezeiascã. 

 

3. Pe ce se întemeiazã spiritualitatea ortodoxã?  

 

Am arãtat cã spiritualitatea noastrã îsi are punctul de plecare chiar la 

Dumnezeu, cã ea se bazeazã pe Revelatia datã de El omului, revelatie cuprinsã în 

Sfânta Scripturã si în Sfânta Traditie. Constatãm însã cã spiritualitatea catolicã desi 

are aceleasi baze este totodatã mult diferitã de cea ortodoxã. In ce-i priveste pe 

protestanti care au lepãdat Sfânta Traditie, dupã principiul - „Sola Scriptura“ - desi 

pretind cã se bazeazã pe Biblie, interpretând-o însã fãrã a avea vre-o normã, ajung 

sã contrazicã Biblia cu ea însãsi. Neoprotestantii afirmã toti cã îl propovãduiesc pe 

Hristos, dar observãm cã Hristos cel propovãduit de ei, e adesea diferit de 

adevãratul Hristos. Oare sunt mai multi Hristosi? Desigur cã nu. La aceastã 

multiplicitate a lui Hristos s-a ajuns numai datoritã faptului cã unii crestini s-au 

îndepãrtat de adevãrata învãtãturã „voind sã fie învãtãtori ai Legii, dar 

neântelegând nici cele ce spun, nici cele pentru care dau adeverire49, si în loc sã 

stãruie în adevãr „s-au întors spre desartã vorbãrie“.50 Stim cã întreaga Revelatie 

dumnezeiascã este cuprinsã în Sfânta Scripturã si în Sfânta Traditie, dar precum 

credinta este moartã fãrã fapte, tot asa Revelatia primeste viatã în Bisericã, în 

traditia vie a Bisericii. Biserica este aceea care interpreteazã Scriptura, care dã 

norma pentru interpretarea ei. Si în Apus Biserica Ortodoxã este cunoscutã drept: 

„Biserica celor sapte  Sinoade Ecumenice si a Sfintilor Pãrinti“.51 Aceea care 

interpreteazã Scriptura este Biserica vie, constituitã ca Trup mistic al lui Hristos, 

condusã de El însusi si asistatã de Duhul Sfânt. Aceastã Bisericã a luat fiintã la 

Cincizecime, când Duhul Sfânt S-a pogorât asupra ucenicilor adunati atunci la 

Ierusalim.52 Duhul Sfânt este Cel care i-a însufletit pe profeti, i-a insuflat pe autorii 

cãrtilor sfinte, S-a pogorât peste Apostoli, a fost transmis de acestia mai departe prin 

Taina Hirotoniei tuturor urmasilor lor pânã astãzi, El este Cel care i-a întãrit pe 

martiri sã rabde chinurile nelepãdându-si credinta, Cel care i-a cãlãuzit pe cuviosi în 

                                              
47 Ibidem. p. 7. 

48 Ibidem. p. 7. 

49 I Timotei 1,7. 

50 I Timotei  1, 6. 

51 Christian Schütz, Praktisches Lexikon der Spiritualitãt, Freiburg-Basel-Viena, 1988, p. 1212. 

52 Faptele Apostolilor  2, 1-4. 
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pustiu spre Hristos. Duhul Sfânt este Cel care i-a luminat pe alcãtuitorii de imne 

bisericesti si I-a asistat pe Pãrinti în sinoade, ajutându-i la dezlegarea celor mai 

grele probleme dogmatice. Se poate spune într-un cuvânt cã întreaga lucrare 

spiritualã a Bisericii este asistatã, dirijatã de Duhul Sfânt. Astfel spiritualitatea 

ortodoxã se bazeazã pe norma pe care o dã Biserica. Doar ea fiind cãlãuzitã de 

Duhul Sfânt se poate mentine în adevãr. In Ortodoxie nu stã în centru Sfânta 

Scripturã sau Sfânta Traditie ci Biserica care fiind asistatã de Duhul Sfânt le 

interpreteazã pe acestea, dându-ne nouã învãtãtura spre mântuire. 

„Identitatea si coerenta Bisericii Ortodoxe se exprimã în Traditia ei, care 

este un ansamblu de componente esentiale: Sfânta Scripturã, mãrturisirea de 

credintã apostolicã, dogmele sinoadelor ecumenice, teologia exegeticã si 

interpretativã a Pãrintilor Bisericii, structura institutionalã, cultul, spiritualitatea“.53 

„Principiul prin excelentã al dogmaticii ortodoxe, care este autenticitatea 

mãrturisirii de credintã, vine din faptul cã aceasta este asumatã de cultul public si de 

doxologia liturgicã a Bisericii“.54 Intreaga doctrinã a Bisericii, spiritualitatea ei fiind 

cuprinsã în cãrtile  de cult, în cadrul sfintelor slujbe, noi venim în contact cu ea, ne-

o putem însusi. Astfel cineva rugându-se, fiind atent la cele ce se rostesc în bisericã, 

poate ajunge sã cunoascã foarte multe despre Dumnezeu, despre relatia noastrã cu 

El, despre modul cum cineva poate sã se despãtimeascã, desãvârseascã si 

îndumnezeiascã. 

Baza întregii spiritualitãti ortodoxe este asadar învãtãtura Bisericii 

noastre, iar la aceasta credinciosii ortodocsi ajung în cea mai mare mãsurã atunci 

când iau parte la lucrarea sacerdotalã a Bisericii. La sfintele slujbe precum si în 

rugãciunile particulare, credinciosii se roagã si totodatã învatã cui se roagã, cum si 

pentru ce sã se roage. In aceste rugãciuni ei gãsesc rãspunsul Bisericii la toate 

întrebãrile mari ale vietii. In cadrul cultului credinciosii aflã deasemenea, ce ne 

spune Biserica cu prilejul fiecãrei sãrbãtori, la fiecare moment liturgic, astfel cã pe 

drept cuvânt cei ce se roagã îsi înmultesc întelepciunea. Se împlinesc cu ei cele 

spuse de Evagrie Ponticul, si anume cã cei ce se roagã devin teologi.  

 

 

 

 

 

 

 

III. Sãrbãtorile Penticostarului cu spiritualitatea 
lor 

 

                                              
53Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Curs de Dogmaticã  (Curs tipãrit), Sibiu, 1996, p. 6. 

54 Ibidem. p. 12. 
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Penticostarul cuprinde cântãrile pentru slujbele a trei mari praznice ale 

Ortodoxiei: Invierea Domnului sau Sfintele Pasti, Inãltarea la cer a Mântuitorului si 

Pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile. Spiritualitatea ce se degajã cu prilejul 

acestor praznice strãbate si dominã întreaga perioadã a Penticostarului. 

Prima sãrbãtoare a acestei perioade este Invierea Mântuitorului nostru 

Iisus Hristos.  

           „Aceastã vestitã si sfântã zi,   una a Sâmbetelor împãrãteasã  si 

 doamnã,  praznic al praznicelor este  si sãrbãtoare a sãrbãtorilor; întru 

              care binecuvântãm pe Hristos în veci “.55 

Dupã timpul de pocãintã din Postul Mare, dupã o sãptãmânã în care am 

cugetat la Patimile Mântuitorului, suferite pentru mântuirea noastrã, Biserica ne 

conduce prin cântãrile slujbei Pastilor, într-o altã perioadã de maximã bucurie adusã 

de Invierea Domnului nostru Iisus Hristos, bucurie pe care o trãim în noaptea de 

Pasti si în toatã Sãptãmâna luminatã, si pe care o prelungim pânã în miercurea din 

ajunul Inãltãrii Domnului, timp în care sfintele slujbe ne tin în atmosfera de gând a 

Invierii Mântuitorului. Prin importanta evenimentului sãrbãtorit, prin atmosfera de 

maximã tensiune a sfintelor slujbe, cât si prin lungimea lui, praznicul Pastilor este 

cea mai mare sãrbãtoare a Ortodoxiei. Invierea Domnului este inima spiritualitãtii 

ortodoxe iar sãrbãtoarea Pastilor râmãne misterul central al cultului ortodox care îsi 

aruncã razele peste întregul an liturgic si cult ortodox. 

A doua mare sãrbãtoare din vremea Penticostarului este Inãltarea 

Domnului la cer. Mãrirea lui Hristos cel înviat din morti s-a terminat pe pãmânt 

cu Inãltarea lui la cer, petrecutã la patruzeci de zile dupã sfânta Lui Inviere 56, 

sãrbãtoare pe care Biserica o prãznuieste în mod solemn. Sfintele slujbe ne tin în 

atmosfera de gãnd a acestui praznic timp de zece zile, începute miercuri înainte 

de Inãltare si continuând pânã în vinerea din sãptãmâna urmãtoare praznicului. 

La bucuria pe care am avut-o din Invierea Domnului, se adaugã acum alta. 

Mântuitorul se înaltã la cer, dovedind prin aceasta cã de acolo a si venit, 

deschizându-ne nouã calea spre Tatãl, si fãgãduind totodatã venirea în lume a 

Sfântului Duh, cea de a treia Persoanâ a Sfintei Treimi, pentru a petrece pururea 

cu noi pânã la sfârsitul veacurilor.  

          „Inãltatu-Te-ai întru slavã Hristoase Dumnezeul nostru, bu- 

             curie fãcând ucenicilor cu fãgãduinta Sfântului Duh;  încredintân- 

             du-se ei prin binecuvântare,  cã tu esti Fiul lui Dumnezeu, Mântui- 

             torul lumii“.57 

Fãgãduinta Mântuitorului fãcutã la Inãltarea Sa la cer se împlineste la 

Cincizecime, praznic sãrbãtorit la sfârsitul perioadei Penticostarului, la care prin 

                                              
55 Penticostarul,  ed.cit. Utrenia Invierii, cântarea 8, irmos, p. 11. 

56 Dr. Vasile Mitrofanovici, op.cit. p. 650. 

57 Penticostarul, op.cit. Joia a sasea dupã Pasti (a Inãltãrii), Vecernia Micã, tropar, p. 279. 
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Pogorârea Sfântului Duh se pecetluieste cu sigiliul Sfintei Treimi întreaga lucrare a 

Bisericii. 

          „Vãzut-am  lumina cea adevãratã,  primit-am Duhul cel ce- 

 resc, aflat-am credinta cea adevãratã, nedespãrtitei Treimi închi- 

 nându-ne; cã Aceasta ne-a mântuit pe noi “.58 

Sfintele slujbe ne tin în atmosfera Cincizecimii timp de sapte zile, care 

încep în sâmbãta dinaintea praznicului, terminându-se în sâmbãta urmãtoare lui. 

Putem numi aceastã sãrbãtoare praznicul Bisericii, deoarece acum este sãrbãtoarea 

plinãtãtii darurilor lui Dumnezeu, pe care Duhul, „Dumnezeu si îndumnezeitor“ le 

lucreazã în Bisericã, în oamenii cei credinciosi. Importanta praznicului se poate 

vedea si din aceea cã în continuare, numãrãtoarea duminicilor din cadrul anului 

bisericesc se face avându-se ca punct de referintã Duminica Rusaliilor. 

Cele trei mari praznice din vremea Penticostarului se constituie ca 

sãrbãtori de bucurie adusã din cer pe pãmânt, bucurie izvorâtã din marea dragoste a 

lui Dumnezeu pentru întregul neam omenesc. Cele trei sãrbãtori nu sunt altceva 

decât manifestãri ale lucrãrii lui Dumnezeu de a ne ridica pe noi la bucuria 

împreunãpetrecerii cu El în lumina cea neânseratã a împãrãtiei Sale. 

 

 

 

 

A. Sfintele Pasti si Sãptãmâna luminatã, culmea spiritualitãtii 

ortodoxe 

                         „ Invierea Ta Hristoase, îngerii o laudã în ceruri  

                 si pe noi pe pãmânt ne învredniceste, cu inimã curatã 

                 sã Te mãrim “.59 

 

Invierea Domnului (Anastasis tou Hristou, Ressurrectio Domini) 

reprezintã centrul de gravitatie si axa lumii.60 Ea este baza pe care se sprijinã 

întregul edificiu al religiei crestine, fundamentul credintei, al spiritualitãtii noastre. 

Cuvântul „Pasti“, „Pasca“, este de provenientã ebraicã, însemnând trecere. La 

Pasti, evreii îsi aminteau cu sãrbãtorire de trecerea prin Marea Rosie spre libertatea 

din pãmântul fãgãduintei (Canaan). Noi crestinii, serbãm Pastile în amintirea 

rãscumpãrãrii neamului omenesc, prin Patimile, Moartea si Invierea lui Hristos, a 

Mielului nevinovat si preacurat, Care a luat pãcatele lumii, în amintirea mântuirii 

                                              
58 Ibidem. Duminica Cincizecimii, Sâmbãtã seara, Vecernia Mare, Doamne strigat-am, stihira 4, p. 361. 

 

59 Octoih mic, Sibiu, 1991, glas 6 Sâmbãtã seara, Vecernie, stihoavnã, stihira 1, p. 11. 

60 Michel Quenot, La Résurrection et l’Icone, Mame, 1992, p. 91. 
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noastre din robia diavolului si a pãcatului.61 Pastile sunt cea mai veche sãrbãtoare 

crestinã. Ele au început a fi serbate imediat dupã Invierea lui Hristos, fiind prãznuite 

de Apostoli, care au îndemnat pe credinciosi sã le serbeze si ei.62 „Drept aceea, sã 

prãznuim nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul rãutãtii si al viclesugului, ci cu 

azimile curãtiei si ale adevãrului“ (I Corinteni, 5, 8), spunea Sfântul Apostol Pavel, 

adresându-se crestinilor din Corint. Praznicul Invierii întrece cu strãlucirea 

solemnitãtii serviciului sãu toate celelalte sãrbãtori ale anului.  

Penticostarul începe cu rânduiala de slujbã pentru ziua de Pasti, cu 

Utrenia Pastilor, care e aceeasi pentru fiecare zi a sãptãmânii luminate. Singura 

deosebire la Utrenia din Sãptãmâna luminatã este cã pentru fiecare zi doar laudele 

(hvalitele) sunt deosebite, restul fiind la fel. 

Utreniei din ziua de Pasti îi premerge o micã slujbã de Inviere care 

începe cu ocolirea bisericii si se face în totalitate în afara locasului de cult. Aceastã 

slujbã premergãtoare se face numai în ziua de Pasti. 

Cea de-a doua rânduialã de slujbã din Penticostar, în Sãptãmâna 

luminatã, si dealtfel pentru tot restul Penticostarului este rânduiala Vecerniei. In 

sãptâmâna luminatã, Vecernia se deosebeste de la o zi la alta prin stihirile de la 

„Doamne strigat-am“, care sunt cele de sâmbãtã seara de la cele opt glasuri, cu 

exceptia glasului al saptelea, pentru fiecare zi fiind rânduite stihirile unui glas, 

începând cu glasul al doilea, care e la Vecernia din ziua de Pasti si la laudele de luni 

din Sãptãmâna luminatã. Textele din Penticostar rânduite în vederea sfintelor slujbe 

de Pasti si din toatã Sãptãmâna luminatã si sfintele slujbe realizate pe baza acestor 

texte sunt izbucniri si revãrsãri de bucurie, sunt bucuria în actiune. 

La Pasti si în vremea Sãptãmânii luminate, la Utrenie, Sfânta noastrã 

Bisericã nu are nimic altceva de spus decât bucuria izvorâtã din mormântul dãtãtor 

de viatã al Mântuitorului celui ce a înviat. Bucuria aceasta o vestesc si o trãiesc 

credinciosii si la slujbele înmormântãrii, când se întâmplã ca o astfel de slujbã sã se 

facã la Pasti si în Sãptãmâna Pastilor, cãci în aceastã sãptãmânã de se va întâmpla sã 

se facã slujbã de înmormântare, în loc de oricare din cele patru slujbe de 

înmormântare - a mirenilor, a preotilor si a diaconilor de mir, a pruncilor, sau a 

cãlugãrilor - se face slujba înmormântãrii din Sãptãmâna luminatã, care nu este 

altceva decât Utrenia din ziua de Pasti. Tot Utrenia din ziua de Pasti e si cadrul 

slujbei de sfintire a apei, când aceastã slujbã se face în Sãptãmâna luminatã. De 

observat cã la Pasti si în toatã Sãptãmâna luminatã, în cuprinsul slujbelor nu se 

pomenesc pãcatele, nici nu se fac cereri de iertare, nici nu se citesc psalmi. Totul e o 

prãznuire în care apar doar douã cereri, amândouã privind o si mai mare angajare în 

trãirea celor ce tin de sãrbãtorire. Astfel, când se înconjoarã biserica înainte de 

începutul Utreniei din ziua de Pasti se cântã, repetându-se stãruitor urmãtoarele 

cuvinte în care e cuprinsã si o cerere. 

      „Invierea Ta Hristoase Dumnezeule,îngerii o laudã în ceruri,    

si pe noi,  pe pãmânt,  învredniceste-ne,  cu    inimã curatã sã Te 

                                              
61 Vasile Mitrofanovici, op. cit. p. 120. 

62 Ibidem. p. 120. 
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mãrim“.63 

A doua cerere din cuprinsul Utreniei de Pasti priveste Pastile din vesnicie 

si trãirea pascalã cea mai presus de lume, cãci zicem: 

          „O Pastile cele mari si preasfintite Hristoase!  O, Intelep- 

ciunea  si Cuvântul lui Dumnezeu si Puterea!  Dã-ne nouã sã ne 

 împãrtãsim cu Tine mai adevãrat,  în ziua cea  neânseratã a îm- 

pãrãtiei  Tale“.64 

Amândouã aceste cereri privesc progresul în trãirea evenimentelor de la 

Pasti, ele fiind legate de sãrbãtoarea Sfintei Invieri. 

 

1. Cuvinte de la Pasti despre Pasti 

 

Dintre toate sãrbãtorile din anul bisericesc, în Ortodoxie, Pastile sunt 

singura sãrbãtoare la care se fac afirmatii despre sãrbãtoarea însãsi. Numai la Pasti, 

în timpul slujbei, sunt cuvinte despre Pasti. Numai la Pasti sunt exclamatii despre 

Pasti, care se întercaleazã în atmosfera de bucurie specificã Pastilor. Astfel una din 

cântãrile de la slujba de Pasti se ocupã în chip deosebit de Pasti, cãci glãsuieste: 

        „Pastile cele sfintite,Pastile cele nouã si sfinte, Pastile cele de 

tainã,  Pastile cele cinstite,  Pastile Hristos Izbãvitorul, Pastile cele 

fãrã prihanã, Pastile cele mari,  Pastile credinciosilor, Pastile care 

au deschis nouã portile raiului,  Pastile cele ce sfintesc  pe toti cre- 

dinciosii, astãzi nouã s-au arãtat“.65  

 

Intr-o altã stihirã din aceeasi serie, se adaugã în acelasi sens: 

 

       „Pastile cele frumoase, Pastile Domnului, Pastile; Pastile 

cele  preacinstite nouã ne-au  rãsãrit;  Pastile cu bucurie unul 

pe altul sã ne îmbrãtisãm; O Pastile, izbãvire de întristare!“66 

Ne sunt cunoscute apoi si afirmatii ca acestea: „Pastile lui Dumnezeu 

cele mântuitoare“67, „Pastile cele vesnice“68, „Pastile cele curãtitoare“.69 

                                              
63 Octoih Mic, ed. cit. glas 6, Sâmbãtã seara, Vecernie, stihoavnã, stihira 1. p. 111. 

64 Penticostarul, ed.cit. Utrenia Pastilor, cântarea 9, oda 2, p. 12. 

65 Ibidem.  laude, stihira 1 din stihirile Pastilor, p.13. 

66 Ibidem. laude, stihira 4 din ale Pastilor, p. 14. 

67 Ibidem. cântarea 5, oda 2, p. 8. 

68 Ibidem. cântarea 5, stihira 1, p. 8. 

69 Ibidem. cântarea 4, oda 2, p. 8. 
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Sirul acestor cuvinte de la Pasti despre Pasti începe cu exclamarea:  

„Pastile Domnului, Pastile“! 70 si cu lãmurirea:  „Cã din moarte la viatã si de pe 

pãmânt la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce-I cântãm cântare de 

biruintã“.71 

 

2. Ce sãrbãtorim la Pasti? 

 

Stim cã Pastile sunt mari si sfinte si sfintite si prea cinstite si mântuitoare 

si vesnice, si e firesc sã ne întrebãm: Ce se prãznuieste în ziua de Pasti sau la 

sãrbãtoarea Pastilor, ce trebuie sã întelegem prin cuvântul Pasti?  Un rãspuns 

lãmurit la aceastã întrebare ni-l dã Sinaxarul din ziua de Pasti, unde citim: „In 

Sfânta si Marea Duminicã a Pastilor prãznuim Invierea cea dãtãtoare de viatã a 

Domnului si Dumnezeului si Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Numim 

sãrbãtoarea de azi Pasti dupã cuvântul care în vechiul grai evreiesc însemneazã 

trecere; fiindcã aceasta este ziua în care Dumnezeu a adus lumea dintru nefiintã 

întru fiintã. Intru aceastã zi smulgând Dumnezeu pe poporul Israelitean din mâna 

Faraonului, l-a trecut prin Marea Rosie si tot în aceastã zi, S-a pogorât din ceruri 

si S-a sãlãsluit în pântecele Fecioarei. Iar acum, smulgând tot neamul omenesc din 

fundul iadului, l-a suit la cer si l-a adus iarãsi la vechea vrednicie a nemuririi... 

Drept aceea, bucurându-ne peste fire, prãznuim cu strãlucire, Invierea, închipuind 

bucuria cu care s-a imbogãtit firea noastrã prin îndurarea milostivirilor lui 

Dumnezeu“.72 

La slujba de Pasti în care e cuprins si Sinaxarul pomenit, cu privire la 

prãznuirea de Pasti se spun urmãtoarele: „Prãznuim omorârea mortii, sfãrâmarea 

iadului si începãtura altei vieti vesnice“.73 Aceasta stiind-o, nu rãmânem numai la 

prãznuirea propriu zisã, ci adãugãm la ea si lauda din partea noastrã, adusã 

Pricinuitorului: „...Si sãltând lãudãm pe Pricinuitorul, pe Unul cel binecuvântat, 

Dumnezeul pãrintilor si preaslãvit“.74 

Omorârea mortii, sfãrâmarea iadului si începãtura altei vieti vesnice a 

realizat-o Mântuitorul prin Invierea Sa din morti. O mãrturisim si aceasta tot la 

slujba de Pasti, când vorbind cu Domnul cel ce a înviat, zicem: 

         „Pogorâtu-Te-ai întru cele mai de jos ale pãmântului si ai 

sfãrâmat încuietorile cele vesnice, care tineau pe cei legati, Hris- 

 toase; si a treia zi, precum Iona din chit, ai înviat din mormânt “.75 

                                              
70 Ibidem. cântarea 1, irmos. p. 7. 

71 Ibidem. cântarea 1, irmos, p. 7. 

72 Ibidem. Sinaxar, p. 9. 

73 Ibidem. cântarea 7, oda 2, p. 11. 

74 Ibidem. cântarea 7, oda 2, p. 11. 

75 Ibidem. cântarea 6, irmos, p. 8. 
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In aceeasi ordine de idei vorbim cu Domnul Hristos si rostind sau 

cântând Condacul praznicului: 

       „De Te-ai si pogorât în mormânt, Cela ce esti fãrã de moarte, 

dar puterea iadului ai zdrobit si ai inviait ca un biruitor, Hristoase 

Dumnezeule, zicând femeilor Mironosite: Bucurati-vã! si Apostoli- 

 lor Tãi  pace dãruindu-le, Cela ce dai celor cãzuti sculare“.76 

Si pentru cã la Pasti în mod principal avem în vedere Invierea lui Hristos, 

si pe Hristos cel înviat, stãruim în vestirea cã: 

        „Hristos a înviat din morti cu moartea pe moarte cãlcând si 

celor din mormânturi, viatã dãruindu-le“.77 

Pe scurt, la Sfintele Pasti, luarea aminte ne este la Invierea Domnului 

Hristos cel ce a înviat, iar prin Invierea Sa a nimicit moartea, a sfãrâmat iadul si a 

pus temelia unei vieti noi, izvorâte din Invierea Sa. 

 

3. Jertfã si Inviere. 

 

Asumându-si prin Intruparea Sa întreaga umanitate, Hristos a restasurat-

o prin a Sa Moarte - Inviere. Invierii Lui îi premerg Rãstignirea si Pãtimirile, urmate 

de Moartea pe cruce, sfârsitul care era totodatã un început.78 Hristos a primit „starea 

de ultimã desãvârsire ca om pentru a reveni la viata fãrã de sfârsit nu prin puterea 

omeneascã, ci prin tãria ce o avea sufletul Lui de la Dumnezeu, dupã ce-l pregãtise 

pentru aceasta. Cu cât a primit aceastã stare de pãtimire mai de bunã voie, cu atât se 

arãta mai în stare sã o învingã în Sine si în cei ce vor face la fel din credinta în El“79. 

In lumina Invierii Patimile, Rãstignirea si Moartea lui Iisus sunt si rãmân cu 

valoarea de jertfã ispãsitoare pentru mântuirea oamenilor. Aceasta o înteleg, o 

cugetã si o trãiesc credinciosii mai cu seamã la Pasti, când sunt chemati sã 

cinsteascã nu numai Invierea Domnului ci si Pãtimirile Lui care au dus la Inviere. In 

acest înteles se spune la Pasti de trei ori: 

           „Invierea lui Hristos vãzând, sã ne închinãm  Sfântului Dom- 

                nului Iisus,  Unuia  celui fãrã de pãcat.  Crucii Tale  ne  închinãm 

               Hristoase si Sfântã Invierea Ta o lãudãm si slãvim;cã Tu esti Dum- 

                nezeul nostru,  afarã de Tine pe altul nu stim,  numele Tãu  numim. 

                Veniti toti credinciosii  sã ne închinãm  Sfintei Invierii  lui Hristos; 

                cã iatã a venit prin cruce bucurie la toatã lumea.Totdeauna binecu- 

                vântând pe Domnul,  lãudãm Invierea Lui ;  cã rãstignire rãbdând 

                                              
76 Ibidem. Condac, p. 9. 

77 Ibidem. Tropar, p. 6. 

78 Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Chipul Evanghelic al lui Iisus Hristos, Sibiu, 1991, p. 256. 

79 Ibidem. p. 256. 
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                pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat“.80 

 

Cea dintâi chemare  care se face în aceastã stihirã e chemarea la 

închinare cãtre Domnul Hristos cel înviat, cãci se zice: „Invierea lui Hristos 

vãzând sã ne închinãm Sfântului Domnului Iisus, Unuia celui fãrã de pãcat“, dar 

nu rãmânem numai la Invierea Domnului, ci stiind cã prin moartea Sa, Hristos 

ne-a eliberat de toate piedicile, transformând moartea în „trecere“ cãtre viatã81,  

avem în vedere si Jertfa Lui mântuitoare cuprinsã în Crucea fãcãtoare de viatã, de 

vreme ce zicem: “Crucii Tale ne închinãm Hristoase si Sfântã Invierea Ta o 

lãudãm si o mãrim“.  De la Hristos cel înviat, gândul ni se îndreaptã spre Hristos 

cel rãstignit. Gândul la Invierea Domnului ne duce la Domnul Hristos care a 

înviat, iar Invierea Domnului pune în valoare si dã sens sfintelor Pãtimiri ale 

Mãntuitorului. Amândouã acestea le cuprinde Crucea Mântuitorului, cãci ea nu 

înfãtiseazã doar jertfa de bunãvoie a lui Hristos, ci înfãtiseazã deopotrivã si 

sfânta Sa Inviere, fiind si semn al biruintei prin Inviere. De aceea putin mai 

departe citim si rostim: „Veniti toti credinciosii sã ne închinãm Sfintei Invierii lui 

Hristos, cã iatã a venit prin cruce bucurie la toatã lumea“. In aceste cuvinte este 

încã o afirmare si o confirmare a faptului cã între Invierea Domnului si Pãtimirea 

Lui existã o legãturã de nedezlegat, care se pune în evidentã în fata tuturor 

credinciosilor chemati la închinarea fatã de Cel ce a înviat, dar si la considerarea 

Crucii prin care s-a dat bucurie nouã si la toatã lumea. In sfârsit, în aceastã stihirã 

se mai afirmã încã o datã legãtura dintre Inviere si Rãstignire, devreme ce se 

spune: „Totdeauna binecuvântând pe Domnul lãudãm Invierea lui, cãci 

rãstignire rãbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat“. E bine sã se stie 

si sã se retinã cã stihira la care ne-am referit este rânduit sã se rosteascã la sfintele 

slujbe în fiecare din cele patruzeci de zile de prãznuire pascalã, precum si, cu 

câteva exceptii, în fiecare duminicã la slujba Utreniei, nemijlocit dupã citirea 

Evangheliei vestitoare a Invierii Domnului Hristos. Desigur aceasta se face cu 

scopul precis, de a se pune în evidentã legãtura dintre Inviere si Jertfã, dintre 

pãtimirea Domnului si biruinta Lui prin Inviere. 

 

4. In fata Mântuitorului înviat 

 

„In ziua învierii Cuvântul însusi este contemplat“.82  Toatã slujba de 

Pasti si din întreaga Sãptãmânã luminatã e pentru credinciosi un fericit prilej de a se 

sti, de a se simti, si de a trãi în prezenta Mântuitorului înviat din morti. Invierea din 

morti a lui Hristos e evenimentul pe care îl avem în vedere la Pasti, nu ca pe un 

eveniment din trecut, ca pe un eveniment care s-a sfârsit si si-a împlinit rostul, ci ca 

pe un eveniment prezent si viitor, nu prin repetare ci prin trãirea lui. Invierea lui 

Hristos la Pasti nu e un eveniment de odinioarã dintr-un trecut îndepãrtat, ci e o 

                                              
80 Penticostarul, ed. cit. Ceasurile Pastilor, stihira 1, p. 10. 

81 Michel Quenot, op. cit. p. 94. 

82 Constantin Andronikof,  Le Cycle Pascal, L’ Age d’ Homme, Lausanne et Paris, 1985. p. 188. 
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realitate adusã pânã la noi, pânã în fata noastrã, asa cum si Domnul Hristos, 

biruitorul mortii si al iadului este si El în fata noastrã, cu toate biruintele Lui. Asa se 

face cã la Pasti, condusi de Penticostar, putem spune cuvinte ca acestea: 

       „Astãzi este mântuirea lumii,cã a înviat Hristos ca Cel     

atotputernic“, 83  

    si 

                     „Sã mânecãm cu mânecare adâncã, si în loc de mir cântare  

             sã aducem Stãpânului; si sã vedem pe Hristos, Soarele Dreptãtii, 

             tuturor viatã rãsãrind“.84 

Stând în continuare în fata Domnului Hristos înviat, avem ocazia sã-i 

spunem la slujba bucuriei, prilejuitã de prãznuirea Invierii: 

         „Pãzind pecetile întregi, Hristoase, ai înviat din mormânt, 

             Cela ce n-ai  stricat  cheile  Fecioarei cu  nasterea Ta,  si ne-ai 

             deschis nouã portile raiului“.85 

In acelasi sens vorbind mai departe cu Domnul Hristos în ziua prãznuirii 

Invierii Sale din morti, spunem: 

          „Mântuitorul meu,ca un Dumnezeu pe Tine însuti de voie 

aducândute Tatãlui,  jertfã vie  si  nejertfitã,  ai înviat pe Adam  

împreunã cu tot neamul, sculându-Te din mormânt“.86 

Invierea Domnului, chiar si ca eveniment întâmplat în trecut, o avem în 

vedere, condusi de cântãri ca aceasta: 

       „Venit-au mai înainte de dimineatã cele ce au fost cu Maria, 

si aflând  piatra  rãsturnatã  de pe mormânt, auzit-au de la înger: 

pentru ce cãutati între cei morti ca pe un om, pe Cela ce este întru 

lumina cea pururea  fiitoare? Vedeti giulgiurile cele de îngropare; 

alergati  si  propovãduiti  lumii  cã s-a  sculat  Domnul,  omorând 

moartea; cã este Fiul  lui  Dumnezeu,  Carele  mântuieste  neamul 

omenesc“.87 

Tot cam de aceeasi facturã e si Icosul Pastilor în care se spune: 

       „Pe Soarele cel mai înainte de soare, Carele a apus oarecând 

în mormânt, întâmpinatu-L-au  cãtre  dimineatã, cãutându-L ca pe  

o zi, fecioarele Mironosite, si una cãtre alta strigau: o prietenelor!  

veniti sã ungem  cu miresme  Trupul cel de viatã  purtãtor si îngro- 

pat!  Trupul carele a înviat pe Adam cel cãzut,  carele zace în mor- 

mânt. Sã mergem,  sã ne grãbim ca si Magii si sã ne închinãm si sã 

                                              
83 Penticostarul,  ed. cit. Utrenia Pastilor, cântarea 4, irmos, p. 8. 

84 Ibidem. cântarea 5, irmos, p. 8. 

85 Ibidem. cântarea 6, stihira 1. p. 9. 

86 Ibidem. cântarea 6, oda 2, p. 9. 

87 Ibidem. ipacoi, p. 7. 
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aducem miruri în loc de daruri, Celui ce nu în scutece, ci în giulgiu 

a fost  înfãsurat; si sã  plângem  si sã  strigãm:  Stãpâne  scoalã-Te! 

Cela ce dai celor cãzuti sculare“.88 

Desi Icosul ne prezintã Invierea Mântuitorului si cele petrecute în 

legãturã cu ea, ca pe ceva de odinioarã, scopul lui este sã ni-L facã prezent pe 

Domnul Hristos, iar Invierea Lui sã ne-o punã în atentie la vremea prãznuirii si 

pentru totdeauna ca pe ceva ce ne priveste si pe noi, cãci s-a întâmplat si pentru noi. 

 

5. Invierea lui Hristos si învierea noastrã 

 

„Dar acum Hristos a înviat din morti, fiind începãturã a învierii celor 

adormiti, cã devreme ce printr-un om a venit moartea, tot ptrintr-un om si învierea 

mortilor, cãci precum în Adam toti mor, asa si în Hristos, toti vor învia“ (I 

Corinteni, 15, 20-22). „Pastile sunt un dar dar si o propunere; la fel precum Invierea 

lui Lazãr prefigura Invierea lui Hristos, tot asa Invierea Mântuitorului o 

simbolizeazã pe aceea a neamului omenesc în veacul viitor“. 89  Slujba de la Pasti, 

printre altele ne stã mãrturie si despre faptul cã Invierea lui Hristos nu are 

importantã numai pentru El, ci ea e de mare însemnãtate si pentru noi, fiind si o 

garantie pentru învierea noastrã. Hristos a înviat pentru ca si noi sã înviem împreunã 

cu El, Cel ce tainic, continuã sã moarã si sã învie în fiecare om cãruia i-a îmbrãcat 

chipul, pânã la sfârsitul timpurilor. Cã Invierea lui Hristos e un fapt real si pentru 

noi o mãrturisim când zicem fiecare ca despre sine însusi: 

           „Ieri  m-am îngropat împreunã  cu Tine  Hristoase, astãzi  

mã scol  împreunã  cu Tine,  înviind Tu;  rãstignitu-m-am ieri îm- 

preunã cu Tine,  Insuti împreunã   mã  proslãveste,  Mântuitorule, 

întru împãrãtia Ta“. 90 

De altfel toate evenimentele legate de Invierea Domnului Hristos, 

Invierea însãsi si toate roadele ei, toate biruintele câte tin de Inviere au urmãri 

binefãcãtoare pentru credinciosi: 

  „Hristos a înviat din morti, cu moartea  pe  moarte  cãlcând, 

si celor din morminte viatã dãruindu-le“, 91      zicem noi la Pasti, 

punând accent pe legãtura dintre Invierea Domnului si învierea credinciosilor, dintre 

Invierea Mântuitorului si învierea noastrã. Invierea lui Hristos a însemnat deplina 

Lui biruintã „asupra mortii si nu doar o dovadã pentru oamenii de pe pãmânt, cã 

moartea nu înseamnã sfârsitul total al fiintei. Ea este anticiparea unei asemenea 

biruinte si pentru noi, deoarece, chiar dacã sufletele celor drepti se bucurã de o 

fericire dupã despãrtirea de trup, cum s-a bucurat si al lui Iisus, starea lor de 

                                              
88 Ibidem, Icos, p. 9. 

89 Constantin Andronikof, op. cit. p. 192. 

90 Penticostarul, ed. cit. cântarea 3, oda 2, p. 7. 

91 Ibidem. tropar, p. 6. 
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separatie, aratã totusi o stirbire, o descompletare a omului prin moarte, în urma 

pãcatului ereditar. Fericirea la care se duc unele suflete dupã moarte, n-ar fi posibilã 

dacã ele n-ar fi destinate învierii, dacã acea stare n-ar fi o anticipare a învierii“.92 

Când prãznuim omorârea mortii, sfãrâmarea iadului, începãtura altei vieti vesnice, 

si când lãudãm pe Pricinuitorul, pe cel Unul binecuvântat, Dumnezeul pãrintilor 

nostrii si preaslãvit noi ne gândim la acestea ca la ceva ce ne priveste si pe noi, asa 

încât Invierea Domnului e si învierea noastrã. „Temeiul lumii viitoare, înfiintat de 

Iisus Hristos în persoana Sa prin Inviere, stã în legãturã cu lumea aceasta si o 

influenteazã, pregãtindu-o pentru transformarea ei întregã dupã chipul Lui. Cealaltã 

lume apartine prezentului în Iisus Hristos, în ascunsul actual, dar e si o realitate a 

viitorului“.93 

 

6. Bucurie în luminã 

 

„Este dat omului sã cunoascã în timpul noptii pascale, prin anticipare, 

viata veacului ce va sã vinã, sã pãtrundã în Impãrãtia Slavei, Impãrãtia lui 

Dumnezeu“.94 „Realitatea viitoare a <<acestei zile>> a Parusiei vesnice este 

actualizatã în mod simbolic prin realitatea Invierii“.95 Acum „bucuria se revarsã din 

inimã si lumineazã întreaga noastrã fiintã, corpul nostru este usor, mintea noastrã 

recunoscãtoare si bucuroasã“.96 Fiind cu luare aminte la textele de slujbã de la Pasti, 

constatãm de la bun început cã bucuria Invierii e învãluitã în luminã, cã lumina si 

bucuria apar adeseori împreunã, deoarece Hristos Insusi este luminã, libertate, 

bucurie, plenitudine de viatã.97 El  este realitatea prin excelentã de la Care provin 

toate acestea.98 

        „Acum toate de luminã s-au umplut:  cerul si pãmântul si 

cele dedesupt. Deci sã prãznuiascã  toatã  fãptura  Invierea lui 

Hristos, întru care s-a întãrit “,99      glãsuieste una din stihirile din 

canonul de slujbã de la Pasti si împreunã cu ea si alte cântãri ne spun acelasi lucru. 

       „Sã ne apropiem  de Hristos,  Carele  a iesit din mormânt, 

              ca de un mire  si sã prãznuim,  cei ce suntem purtãtori de luminã, 

 cu cetele iubitoare de praznice, Pastile lui Dumnezeu cele mântu- 

 itoare“.100   

                                              
92 Dumitru Stãniloae, Iisus Hristos sau Restaurarea Omului, Craiova, 1993, p. 344. 

93 Ibidem. p. 355. 

94 Constantin Andronikof, op. cit. p. 188. 

95 Ibidem. p. 188. 

96 Ibidem. p. 188. 

97 Michel Quenot, op. cit. p. 108. 

98 Ibidem. p. 109. 

99 Penticostarul, ed. cit. cântarea 3, oda1, p. 7. 
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Prin irmosul cântãrii a noua o invitãm si pe Maica Domnului sã ia parte 

la bucuria noastrã, la bucuria Invierii: 

              „Lumineazã-te  lumineazã-te noule  Ierusalime cã slava 

             Domnului peste tine a rãsãrit; dãntuieste acum si te bucurã Sioa- 

             ne;  iarã tu Curatã,  Nãscãtoare de Dumnezeu,  veseleste-te întru 

             Invierea Celui nãscut al tãu“. 101 

La o astfel de luminã unitã cu bucurie suntem chemati credinciosii la 

Pasti, cãci se spune: 

           „Ziua Invierii, popoare sã ne luminãm! Pastile Domnului, 

              Pastile!  cã din moarte  la viatã, si de pe  pãmânt la cer,  Hristos 

              Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce-I cântãm cântare de biruintã“.102 

„Prin Cruce bucuria a penetrat întreaga lume“103, dar ca sã putem vedea 

si întelege bucuria, si sã avem parte de lumina unitã cu ea, este necesar sã ne 

curãtim simtirile, dupã cuvântul care zice:  

    „Sã ne curãtim simtirile, si sã vedem pe Hristos strãlucind 

             cu neapropiatã lumina Invierii;  si cântându-I cântare de biruin- 

             tã, luminat sã-L auzim zicând: Bucurati-vã“!104 

In lumina unor astfel de gânduri întelegem, gândim si trãim, cele ce ni se 

pun înainte prin stihira ce zice: 

       „Cerurile dupã cuviintã sã se veseleascã si pãmântul sã se 

bucure si sã prãznuiascã toatã lumea cea vãzutã  si cea nevãzu- 

tã; cã a înviat Hristos, veselia cea vesnicã“.105 

Asa este la Pasti, asa este în toatã Sãptãmâna luminatã în raiul anului 

bisericesc, când prãznuim Pastile cele vesnice si ne gândim la ziua cea neânseratã, 

raportându-ne la Hristos, veselia cea vesnicã. 

 

7. Chemãri si îndemnuri ce ni se fac la Pasti. 

 

Lumina Invierii Domnului Hristos si toate bucuriile ce tin de ea sunt 

firesti si de sine întelese în ziua pe care a fãcut-o Domnul sã ne bucurãm si sã ne 

veselim într-însa. Cu toate acestea la slujba de Pasti ni se fac si niste chemãri 

                                                                                                                                         
100 Ibidem. cântarea 5, oda 2. p. 8. 

101 Ibidem. cântarea 9, irmos, p. 12. 

102 Ibidem. cântarea 1, irmos, p. 7. 

103 Michel Quenot, op. cit. p. 110. 

104Penticostarul, ed. cit.  cântarea 1, oda 1, p. 7. 

105 Ibidem. cântarea 1, oda 2, p. 7. 
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speciale dându-ni-se si unele îndemnuri înmultitoare de bucurie si întãritoare de 

suflete. Ne sunt cunoscute tuturor cuvintele de chemare: 

          „Veniti sã bem bãuturã nouã, fãcutã cu minune, nu din 

piatrã stearpã, ci din  mormântul lui Hristos, carele a izvorât 

izvorul nestricãciunii, întru carele ne întãrim“. 106 

O invitatie asemãnãtoare ni se face la slujba de Pasti când ni se spune: 

        „Veniti în ziua cea vestitã a Invierii, sã ne împãrtãsim din ro- 

dul cel nou al vitei,  din dumnezeiascã veselie,  si din Impãrãtia lui 

Hristos, lãudându-L pe Dânsul, ca pe un Dumnezeu în veci“.107 

Tot aici pot fi amintite si îndemnuri ca: „Popoare sã ne luminãm“,108 sau 

„Sã ne curãtim simtirile si sã vedem pe Hristos“,109 ori „Sã mânecãm cu mânecare 

adâncã si în loc de mir cântare sã aducem Stãpânului“110, sau „Sã ne apropiem 

purtãtori de luminã de Hristos“,111 care pot fi socotite si ca îndemnuri si chemãri ce 

ni se fac la Pasti pentru Pasti. 

 

8. Concluzii 

Slujba de Pasti si din toatã Sãptãmâna luminatã reprezintã gândirea, 

simtirea si peste tot trãirea cea mai înaltã pe care o cunoaste Biserica Ortodoxã. 

Ortodoxia în cea mai înaltã cotã a ei se cuprinde si se manifestã în slujba de la Pasti 

si din toatã Sãptãmâna luminatã. Slujba de la Pasti cu toate implicatiile ei în 

gândirea si trãirea ortodoxã este culmea spiritualitãtii ortodoxe. In acest cadru 

pregãtit de rânduielile de slujbã ale Triodului, credinciosii ortodocsi se întâlnesc cu 

Domnul Hristos cel înviat, cu biruitorul mortii si al iadului, cu Cel ce a cãlcat cu 

moartea pe moarte. La slujba de la Pasti avem în câmpul cunostintei noastre pe 

Domnul Hristos „Veselia cea vesnicã“112, „Soarele dreptãtii“113, pe „Cel ce este 

întru lumina cea pururea fiitoare“114, “Izvorul nestricãciunii“115, „Lumina cea fãrã 

de ani“116. La slujba de la Pasti prãznuim „Pastile cele de tainã“117, „Pastile cele 

                                              
106 Ibidem. cântarea 3, irmos, p. 7. 

107 Ibidem. cântarea 8, oda 1, p. 11. 

108 Ibidem. cântarea 1, irmos, p. 7. 

109 Ibidem. cântarea 1, oda 1, p. 7. 

110 Ibidem. cântarea 5, irmos, p. 8. 

111 Ibidem. cântarea 5, oda 2. p. 8. 

112 Ibidem. cântarea 1, oda 2, p. 7. 

113 Ibidem. cântarea 4, oda 2, p. 8. 

114 Ibidem. ipacoi, p.7. 

115 Ibidem. cântarea 3, irmos, p. 7. 

116 Ibidem. cântarea 7, oda 3, p. 11. 
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curãtitoare“118, „Pastile cele vesnice“119, „Pastile care au deschis nouã usile 

raiului“120, pe Hristos însusi, „Pastile cele mari si prea sfintite“121, „Pastile cele ce 

sfintesc pe toti credinciosii“122, preînchipuim prãznuirea cea din vesnicie, din „ziua 

cea neânseratã“123 a Mântuitorului nostru. Fiind o anticipare a prãznuirii din 

împãrãtia lui Dumnezeu, slujba de la Pasti, cu toate ale ei, este culmea spiritualitãtii 

ortodoxe. Ea însã, nu este si nu rãmâne singura modalitate de manifestare a 

credintei si vietii ortodoxe, nu este si nu rãmâne singurul chip de spiritualitate 

ortodoxã, ci doar cea mai înaltã culme a acestei spiritualitãti, precedatã si urmatã de 

celelalte moduri de spiritualitate, legate de diferitele evenimente sãrbãtorite în 

cadrul Bisericii noastre Ortodoxe de-a lungul unui an bisericesc. In cuprinsul unui 

an bisericesc, numai o sãptãmânã este Sãptãmâna luminatã, numai Pastile sunt 

Pasti, numai spiritualitatea de Pasti e culmea spiritualitãtii ortodoxe. Dar acestea nu 

pot exista nici ca gândire, nici ca trãire fãrã celelalte chipuri de gândire si de 

manifestare a evlaviei ortodoxe, câte mai sunt pe parcursul unui an bisericesc. Dacã 

ar zice cineva, cum a zis Sfântul Apostol Petru pe muntele Schimbãrii la Fatã: „Bine 

este nouã a fi aici“ 124, într-adevãr, este bine sã fim aici, în acest cadru sãrbãtoresc 

de la Pasti. Insã numai trãind toate momentele care tin de mântuire, putem nãdãjdui 

sã participãm la trãirea si la bucuria de la Pasti. E drept cã Invierea Domnului 

Hristos se prãznuieste într-un anumit fel, doar cu câteva exceptii, în fiecare 

duminicã, fiecare duminicã fiind si o trãire si o prãznuire de Pasti, dar Pastile sunt o 

sãrbãtoare unicã între alte sãrbãtori, iar spiritualitetea de la Pasti e unicã între alte 

chipuri de spiritualitate ortodoxã. In cadrul Penticostarului sunt mai multe chipuri 

de slujbã, legate de mai multe sãrbãtori, iar slujbele ce se fac în aceastã perioadã 

aduc în viata credinciosilor gânduri, simtiri si trãiri potrivite cu evenimentele 

sãrbãtorite. Slujbele sfinte din vremea Penticostarului sunt întrupãri ale rânduielilor 

de slujbã corespunzãtoare cu evenimentele de mântuire sãrbãtorite, iar trãirea 

ortodoxã pe temeiul sfintelor slujbe, trãirea evenimentelor sãrbãtorite, este o 

întrupare în om a sfintelor slujbe care aduc în actualitatea credinciosilor 

evenimentele care se sãrbãtoresc. 

Sã luãm aminte: Spiritualitatea ortodoxã cea cu multe chipuri are în 

centrul ei spiritualitatea Sfintelor Pasti, care este si rãmâne culmea spiritualitãtii 

ortodoxe, dar aceasta numai pentru cã existã si alte chipuri de spiritualitate 

ortodoxã, alte chipuri de evlavie în Ortodoxie.  Pastile au deschis nouã usile raiului, 

iar celelalte sãrbãtori ne deschid calea cãtre Pasti si cãtre Pastile cele vesnice. 

                                                                                                                                         
117 Ibidem. laude, stihira 5, p. 13. 

118 Ibidem. cântarea 4, oda 2, p. 8. 

119 Ibidem, cântarea 5, oda 1, p. 8. 

120 Ibidem. laude, stihira 5, p. 13. 

121 Ibidem. cântarea 9, oda 2, p. 12. 

122 Ibidem. laude, stihira 5, p. 13. 

123 Ibidem. cântarea 9, oda 2, p. 12. 

124 Matei, 17 ,4. 
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B. Sãrbãtoarea Inãltãrii Mântuitorului 

                                    

                                „Inãltatu-Te-ai întru slavã Hristoase Dumneze- 

                         ul nostru, bucurie fãcând Ucenicilor, cu fãgãduinta  

                        Sfântului Duh;   încredintându-se ei prin binecuvân- 

                        tare, cã Tu esti Fiul lui Dumnezeu, Izbãvitorul 

 lumii“.125 

 

 

 

A doua mare sãrbãtoare din perioada Penticostarului este Inãltarea la cer 

a Mântuitorului nostru Iisus Hristos (Analhpsis tou Kuriou, Ascensio Domini). 

Preamãrirea lui Iisus pe pãmânt s-a încheiat la patruzeci de zile de la slãvitã 

Invierea Sa, la Inãltare, sãrbãtoare pe care Biserica o prãznuieste în mod solemn.126  

Taina Invierii lui Hristos a fost încununatã cu înãltarea Lui la cer.127 La acest 

praznic „avem de contemplat si de trãit taina cea mai minunatã a crestnismului, 

paradoxul cel mai greu de conceput si izvorul celei mai mari bucurii a lui...Este 

taina realizatã de Dumnezeu si promisã sfintilor, a unirii firii dumnezeiesti cu cea 

omeneascã în slavã, a prezentei trupului în <<cerul>> treimic“.128 

Trecerea din atmosfera de gânduri în legãturã cu Invierea Domnului spre 

praznicul Inãltãrii se face în Miercurea sãptãmânii a sasea dupã Pasti când facem 

odovania praznicului Pastilor si concomitent, Inainte-prãznuirea Inãltãrii. In aceastã 

zi sfintele slujbe ne pun în vedere alcãtuiri ce fac legãtura între cele douã praznice: 

       „Cãrtile dumnezeiestilor Scripturi si propovãduirile întelep- 

tilor  grãitori de Dumnezeu,  împlinire  au luat  cu adevãrat;  cã  

dupã Inviere,  Stãpânul se suie cu slavã la cele ceresti“. 129 

      „Dezlegând osândirea omenirii, Hristos a înviat si S-a înãl- 

tat la cele ceresti, cinstind cu sederea împreunã cu Tatãl, pe cei 

ce i-a iubit“. 130 

Sãrbãtoarea propriu zisã, praznicul Inãltãrii Mântuitorului cade totdeauna 

într-o zi de joi, adicã în a patruzecea zi dupã Pasti si se continuã cu o dupãserbare 

care se încheie vineri în sãptãmâna a saptea dupã Pasti, rãstimp în care sfintele 

                                              
125 Penticostarul, ed. cit. Inãltarea Domnului , Tropar, p. 728. 

126 Dr. Vasile Mitrofanovici, op. cit. p. 650. 

127 Constantin Andronikof, op. cit. p. 221. 

128 Ibidem. p. 222. 

129 Penticostarul, ed. cit. Miercurea a sasea dupã Pasti, Utrenie, cântarea 1, canonul Inainte-prãznuirii, 

Slavã... p. 273. 

130 Ibidem. cântarea 5, oda 1, p. 274. 
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slujbe ne tin în atmosfera duhovniceascã prilejuitã de evenimentul Inãltãrii 

Mântuitorului la cer. 

In special douã gânduri strãbat întreaga rânduialã de slujbã a acestui 

praznic;  gândul cã înãltându-se Hristos la ceruri, ne-a înãltat si pe noi: 

             „Suitu-Te-ai Dãtãtorule de viatã, Hristoase la Tatãl, si ne-ai 

înãltat pe noi Iubitorule de oameni, cu negrãitã milostivirea Ta“.131         

si gândul cã mergând la Tatãl, Hristos ni-L va trimite nouã pe Duhul Sfânt: 

             „Inãltatu-Te-ai întru slavã, Impãrate al îngerilor, ca sã ne 

trimiti nouã pe Mângâietorul de la Tatãl“. 132  

Nu ne rãmâne asadar decât ca: „Cele pãmântesti pe pãmânt lãsându-le si 

cele din cenusã tãrânii dându-le, sã ne trezim si sã ne ridicãm ochii si cugetele la 

înãltime; sã ne înãltãm noi muritorii privirile, împreunã si simtirile, spre portile 

ceresti; sã ne socotim a fi în muntele Mãslinilor, si sã privim la Izbãvitorul Cel 

purtat pe nor; cã de acolo Domnul s-a suit la ceruri si acolo Iubitorul de dãruire a 

împãrtit daruri Apostolilor Sãi, mângâindu-i si întãrindu-i pe dânsii ca un Pãrinte; 

îndreptându-i ca pe niste fii si zicând cãtre dânsii: Nu mã voi despãrti de voi; Eu 

sunt cu voi si nimeni împotriva voastrã“. 133 

  

1. Evenimentul Inãltãrii si sãrbãtorirea lui 

 

„Inãltarea e triumful lui Dumnezeu-Omul si al Capului Bisericii în sânul 

Sfintei Treimi“.134 Datoritã însemnãtãtii sale în iconomia mântuirii, datoritã faptului 

cã încununeazã iconomia Fiului, praznicul Inãltãrii Domnului este pentru noi 

crestinii una dintre cele mai mari sãrbãtori. Asupra evenimentului sãrbãtorit, 

minune „de care îngerii cei din ceruri s-au spãimântat si cei de sub pãmânt s-au 

cutremurat“135, ne dã o amplã lãmurire Sinaxarul zilei în care ni se spune cã: „In 

Joia a sasea dupã Pasti prãznuim Inãltarea Domnului Dumnezeului si 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos“.136 Ducându-ne cu gândul la cele întâmplate în 

trecut, lucruri pe care le reactualizãm în cadrul sfintelor slujbe, Sinaxarul zilei ne 

lãmureste asupra celor întâmplate, relatându-ne cã:  „Deoarece sosise vremea 

Inãltãrii,  Mântuitorul i-a dus cu sine ( pe Ucenici ) pe muntele Mãslinilor si le-a 

grãit lor despre propovãduirea Lui pânã la marginile lumii, cum si despre viitoarea 

                                              
131 Ibidem. Utrenia Inãltãrii, cântarea 3, canonul 1, oda 1, p. 286. 

132 Ibidem. cântarea 4, canonul 1, oda 1, p. 288. 

133 Ibidem. Icos, p. 291. 

134 Constantin Andronikof, op. cit. p. 231. 

135 Penticostarul, ed. cit.  Litie, stihira 4, p. 282. 

136 Ibidem. Utrenie, Sinaxar, p. 291. 
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Lui împãrãtie, cea necuprinsã cu mintea, deoarece vedea cã ei vor sã-L întrebe, 

despre cele ce trebuiau sã facã. Si de fatã fiind acolo si Maica Sa, a trimis înaintea 

lor îngeri, ca sã le arate suirea la cer. Si pe când ei priveau, un nor L-a ridicat din 

mijlocul lor, purtându-L în sus. Si astfel înconjurat de îngerii trimisi înaintea Lui, 

care se întrteceau unii pe altii sã ridice portile cerurilor si care erau uimiti de 

roseata de sânge a trupului Lui, S-a ridicat si a sezut de-a dreapta Tatãlui“. 137 

Gândindu-ne la cele petrecute în trecut, nu rãmânem doar la aceasta ci 

aducem evenimentul în prezent si socotindu-ne si noi între Ucenicii prezenti la 

Inãltarea Mântuitorului la ceruri, îi aducem lauda noastrã cea dupã putere. Astfel, 

condusi de textele din slujba Inãltãrii spunem: 

      „Ingereste sã prãznuim noi cei din lume, strigând cântare 

lui Dumnezeu, Celui ce se poartã pe scaunul slavei: Sfânt esti 

Pãrinte ceresc; Sfânt esti Cuvinte, Cel împreunã vesnic; Sfânt 

esti si Duhule Prea Sfinte“ 138,   sau în aceeasi ordine de idei: 

       „Toti sã lovim cu mâinile,  bucurându-ne de Inãltarea Lui 

Hristos, si veseli sã strigãm: Suitu-S-a Domnul în glas de trâm- 

bitã si  a sezut de-a dreapta Tatãlui,  ca Cela ce este împreunã 

sezãtor pe scaun în veci“. 139 

Dar pentru cã orice bucurie nu o trãim singuri ci vrem sã-i facem si pe 

altii pãrtasi la ea, si acum îi îndemnãm pe toti cei din jurul nostru sã-L slãveascã pe 

Hristos, Cel ce S-a înãltat, spunând: 

      „Pe Hristos, Dãtãtorul de viatã, Cel ce S-a ridicat în douã  

firi la ceruri cu slavã, si împreunã cu Tatãl sade, preoti lãuda- 

ti-L, popoarelor preaînãltati-L întru toti vecii“. 140 

Asadar, condusi de rânduiala Penticostarului stãm în fata Inãltãrii 

Mântuitorului cu uimire lãudându-L pe Cel ce S-a înãltat pentru a ni-L trimite nouã 

pe Duhul cel Prea Sfânt. 

 

2. Cine este Cel ce S-a înãltat ? 

 

Rãspunsul la aceastã întrebare îl gãsim clar exprimat în troparul 

praznicului. Din el aflãm cã Cel a cãrui Inãltare la cer o sãrbãtorim, este Hristos, 

Dumnezeul nostru, este Fiul lui Dumnezeu, Izbãvitorul lumii, cãci ni se spune: 

          „Inãltatu-Te-ai întru slavã Hristoase Dumnezeul nostru, bu- 

curie fãcând Ucenicilor  cu fãgãduinta Sfântului Duh, încredintân- 

du-se ei prin  binecuvântare,  cã Tu esti Fiul lui Dumnezeu, Izbãvi- 

torul lumii“.141 

                                              
137 Ibidem..............................p. 292 

138 Ibidem. Utrenie, laude, stihira 1, p. 296. 

139 Ibidem. cântarea 7, canonul 2, oda 2, p. 293. 

140 Ibidem. cântarea 8. canonul 1, oda 1, p. 293. 
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Prima stihirã de la Vecernia mare are în vedere evenimentul Inãltãrii, 

prezentându-ni-l pe Cel ce s-a înãltat: 

      „Domnul S-a înãltat la ceruri ca sã trimitã lumii pe Mân- 

gâietorul. Cerurile au gãtit scaunul Lui;  norii suirea Lui.  In- 

gerii se minuneazã  vãzând pe un om mai presus decât ei.  Ta- 

tãl primeste pe Acela, pe care îl are în sânuri deapururea; Du- 

hul Sfânt porunceste tuturor îngerilor Sãi: Ridicati voievozilor 

portile voastre!  Toti credinciosii bateti din palme;  cã S-a suit 

 Hristos unde era mai înainte“ .142 

Cel ce S-a înãltat era Dumnezeu si Om. Citim în acest sens tot la 

Vecernia praznicului: 

          „De sânurile pãrintesti nedespãrtindu-Te, Prea dulce  

Iisuse,   si cu cei de pe pãmânt  laolaltã vietuind,  ca un om, 

astãzi Te-ai înãltat  întru slavã de pe muntele Mãslinilor; si 

cu milostivire, înãltând firea noastrã cea cãzutã, ai pus-o sã 

seadã  împreunã cu Tatãl. Pentru aceasta cetele ceresti  ale  

celor fãrã de trupuri,  spãimântându-se de minunea aceasta,  

s-au mirat cu fricã;  si cu cutremur fiind cuprinse,  au mãrit  

iubirea Ta de oameni. Cu care si noi cei de pe pãmânt,doxo- 

logind  pogorârea  Ta  la noi,  ne rugãm  zicând:  Cela ce la 

Inãltarea Ta  ai umplut de bucurie nemãrginitã   pe Ucenicii 

Tãi si pe Nãscãtoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a nãscut pe 

Tine, învredniceste-ne si pe noi, cu rugãciunile lor, bucuriei 

celor alesi ai Tãi, pentru mare mila Ta“.143 

Vederea Inãltãrii lui Hristos a dat Ucenicilor suprema încredintare 

despre dumnezeirea Lui. Fãgãduirea trimiterii Duhului ca putere de sus, le 

confirma credinta cã El e Fiul Tatãlui, Care le spusese cã în aceastã calitate, 

le va trimite de la Tatãl pe Duhul, Care de la Tatãl purcede, sau pe Care Tatãl 

îl va trimite în numele Lui (Ioan 15, 26; 14, 26), si Care îi va învãta tot 

adevãrul.144 „De aceea, vãzându-L înãltându-Se, s-au închinat, iar El i-a 

binecuvântat. Simtirea deplinã a dumnezeirii Lui a depãrtat de la ei orice 

fricã pe care ei o avuseserã când El a fost dus la rãstignire. Desi rãmâneau 

vizibil fãrã El, erau acum plini de <<bucurie mare>> (Luca 24, 50-52). Ii 

trãiau prezenta de Dumnezeu apropiat“.145  

 

                                                                                                                                         
141 Ibidem. Vecernia micã, tropar, p. 279. 

142 Ibidem. Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 1, p. 280. 

143 Ibidem. Vecernia mare, Doamne strigat-am, Slavã...Si acum..., p.281. 

144 Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Chipul Evanghelic al lui Iisus Hristos, op. cit, p. 280. 

145 Ibidem. p. 280. 
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3. In ce constã Inãltarea? 

 

„Si i-a dus pânã spre Betania si ridicându-si mâinile i-a binecuvântat, si 

pe când îi binecuvânta, S-a despãrtit de ei si S-a înãltat la cer“ (Luca 24, 50-51). 

„Ce a însemnat propriu zis Inãltarea lui Hristos la cer nu putem sti. Ea nu 

a fost însã numai o intrare a trupului în lumina dumnezeiascã nevãzutã de ochii 

trupesti, ca celelalte ascunderi dupã unele arãtãri, ci a fost o ridicare realã ca om, 

peste planul din care Se putea arãta când voia. El s-a înãltat cu umanitatea Sa la 

suprema îndumnezeire, deasupra spiritualitãtii tuturor treptelor îngeresti, ca sã fie si 

ca om la dreapta Tatãlui. S-a ridicat si ca om la treapta de Impãrat al Impãrãtiei 

omenirii înnoite“146. Biserica prin slujba Inãltãrii cuprinsã în Penticostar ne aratã cã 

Inãltarea a constat în suirea Mântuitorului cu sufletul dar si cu trupul la cer, lucru 

care explicã mirarea heruvimilor.147 Cel ce S-a înãltat si a strãbãtut tãria cerului avea 

trup omenesc, fapt afirmat de stihiri ca acestea:                 

        „Cetele îngerilor Mântuitorule, vãzând firea omeneascã 

suindu-se împreunã cu Tine, mirându-se neîncetat ,Te lãudau 

pe Tine“. 148 

         „Se spãimântau cetele îngerilor Hristoase, vãzându-Te pe  

Tine cu trupul înãltându-Te, si lãudau sfântã Inãltarea Ta“. 149 

 

Inainte de Inãltare, Hristos si-a tinut timp de patruzeci de zile umanitatea 

într-o stare „capabilã sã coboare la realitatea vizibilã cu oamenii, capabili si ei, prin 

modul lor duhovnicesc, sã sesizeze prin ea dumnezeirea, de care era plinã în starea 

ei de înviere. A tinut umanitatea Sa în aceastã stare o vreme, pentru a putea 

convinge pe Ucenici despre Invierea Sa. Dar prin Inãltare a ridicat-o deasupra 

acestei stãri“150. „A ridicat-o deasupra cetelor îngeresti (pline de uimire), vrând sã le 

arate si lor, slava Lui de Impãrat al întregii creatii ca om“.151 „Ridicati cãpetenii 

portile voastre si vã ridicati portile cele vesnice, sã intre Impãratul slavei! Cine este 

Acesta, Impãratul slavei?... Domnul puterilor, Acesta este Impãratul slavei“ (Psalm 

23, 7-10).  

„Inãltarea este ridicarea omenitãtii lui Hristos în intimitatea ultimã a 

Sfintei Treimi si la starea de cinste, putere si suveranitate deplinã. Dogma Inãltãrii 

cuprinde ideea cã natura omeneascã preamãritã a lui Iisus Hristos, înãltatã la cer, a 

intrat în sânul însusi al Sfintei treimi. Dumnezeu-Omul s-a asezat la dreapta Tatãlui 

                                              
146 Ibidem. p. 281. 

147 Penticostarul, ed. cit.  Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 2, p. 280. 

148 Ibidem. Utrenie, cântarea 3, canonul 1, stihira 2, p. 287. 

149 Ibidem. Utrenie, cântarea  3, canonul 1, stihira 3, p. 287. 

150 Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Chipul Evanghelic al lui Iisus Hristos, op. cit. p. 279. 

151 Ibidem. p. 279. 
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nu numai cu starea dumnezeiascã a Sa, ci si cu natura omeneascã, constãtãtoare din 

suflet si trup, din coprporalitate însufletitã si înduhovnicitã“.152 

 

4. Inãltarea Domnului si înãltarea noastrã 

 

„Inãltarea la cer, prefigurare si model a celei a oamenilor, s-a fãcut în 

legãturã cu întreaga umanitate prezentã, trecutã si viitoare“.153 Slujba Inãltãrii ne stã 

ca mãrturie pentru faptul cã Inãltarea Domnului este un eveniment de o mare 

importantã si pentru noi. Mai întâi, Inãltarea Mântuitorului la cer ne dovedeste cã El 

e din cer. In acest sens ni se spune în Sfânta Evanghelie de la Ioan cã:  „Nimeni nu 

s-a suit la cer decât Fiul Omului care este în cer“ (Ioan 3, 13), cuvintele fiind 

rostite de Mântuitorul Insusi. In al doilea rând trupul îndumnezeit al Mântuitorului 

Hristos e pricinã de îndumnezeire a trupurilor noastre, prin comuniunea cu El ca 

om, deoarece Hristos ne cuprinde si ne poartã în Sine, si fiind legat de noi, prin firea 

Sa omeneascã îndumnezeitã si curãtitã de pãcat ne transmite puterea Sa pentru 

proslãvirea noastrã.154 De aici rezultã bucuria sigurantei pe care ne-o dã credinta 

noastrã mântuitoare, sigurantã cã va veni clipa binecuvântatã când si noi vom fi cu 

trupul si cu sufletul în ceruri,155 acolo unde este Mântuitorul nostru Care S-a înãltat 

la Tatãl. Acest lucru îl mãrturisim la slujba Inãltãrii, când condusi de Penticostar 

spunem: 

        „Suitu-Te-ai Dãtãtorule de viatã, Hristoase, la Tatãl si 

ne-ai înãltat pe noi, Iubitorule de oameni, cu negrãitã milos- 

tivirea Ta“.156 

       „Firea omeneascã,Hristoase, cea cãzutã prin stricãciune 

o ai ridicat,  si cu suirea Ta ai înãltat-o,  si împreunã cu Tine 

pe noi ne-ai preaslãvit“.157  

Stiind cã, înãltându-Se Mântuitorul ne-a înãltat si pe noi, ne bucurãm si-i 

chemãm pe toti sã ia parte la bucuria noastrã, izvorâtã din lauda Celui ce ne-a 

înãltat:    

     „Pe Cel ce cu pogorârea Sa a surpat pe luptãtorul împotrivã 

si cu suirea Sa a înãltat pe om,  preotilor lãudati-L,  popoarelor 

preaînãltati-L întru toti vecii“.158 

                                              
152 Dumitru Stãniloae, Iisus Hristos sau Restaurarea Omului, op. cit. p. 539. 

153 Constantin Andronikof, op. cit. p. 235. 

154 Pr. Prof. Gheorghe Sârbu, La Inãltarea Domnului, în rev. Glasul Bisericii, XXIX (1970),  nr, 5-6, p. 452. 

155 Toma Chiricutã, Anul în Predici, Bucuresti, 1996, p. 111. 

156 Penticostarul, ed. cit. Utrenia Inãltãrii, cântarea 3, canonul 1, oda 1. p. 286. 

157 Ibidem. Utrenie, cântarea 3, canonul 1, oda 4, p. 286. 

158 Ibidem. Utrenie, cântarea 8, canonul 1, oda 3, p. 294. 
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„Prin asezare Lui în suprema intimitate a Treimii, dar si a omenirii, Iisus 

Hristos este un continuu absorbitor al omenirii în zona dumnezeirii. El conduce 

omenirea cãtre Dumnezeu, o introduce în intimitatea vietii Sfintei Treimi. El apare 

nu numai ca Impãciuitorul creaturii pãcãtoase cu Dumnezeu, ci si ca Mijlocitorul 

între creaturitatea însãsi si între dumnezeire“.159 

 

5. Scopul Inãltãrii Domnului 

 

In legãturã cu umanitatea, Inãltarea Domnului are o dublã importantã. 

Hristos s-a înãltat pentru a înãlta chipul cãzut al lui Adam si pentru a-L trimite pe 

Duhul Sfânt, Mângâietorul spre sfintirea sufletelor noastre,160 lucru insistent afirmat 

de textele slujbei praznicului. Prima stihirã de la Vecernia mare (si de la cea micã) 

prezintã acest lucru încã din prima propozitie spunându-ne cã: „Domnul S-a înãltat 

la ceruri, ca sã trimitã lumii pe Mângâietorul“.161 Pozitia acordatã acestei afirmatii 

nu este desigur întâmplãtoare ci ne dezvãluie tocmai importanta ei subliniatã în 

continuare de alte cântãri care o întãresc.                  

              „Inãltatu-Te-ai întru slavã, Impãrate al îngerilor, ca sã 

ne trimiti nouã pe Mângâietorul de la Tatãl. Pentru aceasta stri- 

gãm: Slavã Hristoase Inãltãrii Tale“!162 

Inãltându-Se la ceruri, ca om, ca sã sadã pe tronul stãpânirii peste toate 

(la dreapta Tatãlui), Hristos s-a înãltat din smerenia la care S-a coborît, dar a ridicat 

împreunã cu Sine si umanitatea Sa, fãrã sã rupã legãtura cu cei pe care a vrut sã-i 

facã fratii Sãi. Numai asa a fost umplut si ca om de Duhul în întregime, si numai asa 

îl poate trimite, îl poate iradia din Sine, deplin, fratilor Sãi oameni.163 

 

       „A zis Domnul cetei de Ucenici: Voi sã stati în Ierusalim si Eu 

vã voi trimite vouã  alt Mângâietor,  Carele  sade pe scaun împreu- 

nã cu Tatãl, si este cinstit deopotrivã cu Mine, pe Carele mã vedeti 

înãltându-Mã si pe nor luminos purtându-Mã“.164 

Aducându-ne aminte de întristarea Apostolilor înainte de Inãltare si de 

fãgãduinta trimiterii Duhului Sfânt, datã ca mângâiere lor, ne rugãm ca Duhul Sfânt 

sã fie trimis si asupra noastrã, spunând: 

          „Cela ce pentru mine ai sãrãcit, asemenea mie, si Te-ai suit 

acolo de unde nu Te-ai despãrtit, trimite pe Prea Sfântul Tãu Duh 

sã lumineze sufletele noastre“.165 

                                              
159 Dumitru Stãniloae, Iisus Hristos sau Restaurarea Omului, op. cit. p. 364. 

160 Constantin Andronikof, op. cit. p. 233. 

161 Penticostarul, ed. cit. Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 1, p.280. 

162 Ibidem. Utrenie, cântarea 4, canonul 1, oda 1, p. 288. 

163 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Chipul Evanghelic al lui Iisus Hristos, op. cit. p. 279. 

164 Penticostarul, ed. cit. Utrenie, cântarea 9, canonul 2, oda 2, p. 295. 
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Mai ales prin scopul sãu - trimiterea în lume a Sfântului Duh, Inãltarea 

Domnului este un eveniment care ne priveste si pe noi, Duhul Sfânt fiind Cel care 

conduce Biserica la tot adevãrul, Cel care ne dã nouã viata vesnicã. 

 

6. Inãltarea Domnului - Eveniment cu dimensiuni cosmice 

Inãltarea Domnului nu a fost ceva tainic, nu a fost o minune fãcutã doar 

în fata unei multimi de oameni, ci a fost un eveniment la care a participat activ 

întregul cosmos. Când Mântuitorul se înãlta, cerul si pãmântul luau parte la miracol. 

         „Când ai mers pe muntele Mãslinilor, Hristoase, spre a împlini 

bunãvointa Tatãlui, îngerii cei din ceruri s-au spãimântat si cei de sub 

pãmânt s-au cutremurat;  Ucenicii au stat de fatã cu bucurie si cu cu- 

tremur, când ai grãit lor; iar norul ca un tron pregãtit astepta în fatã; 

si cerul deschizându-si portile,  frumusetea îsi arãta;   si pãmântul îsi  

descoperea  ascunzãtorile,  ca sã facã  cunoscutã pogorârea lui Adam 

si cea din nou a lui suire.  Dar picioarele Tale  se înãltau ca si cum ar  

fi fost ridicate de o mânã, iar gura mult binecuvânta, precum se auzea; 

norul Te ridica si cerul Te-a primit înlãuntru. Acest mare si minunat lu- 

cru L-ai fãcut Doamne spre mântuirea sufletelor noastre“.166 

In aceastã alcãtuire ne este prezentatã mai întâi reactia puterilor 

netrupesti. Ni se spune cã: „Ingerii din ceruri s-au spãimântat si cei de sub pãmânt 

s-au cutrmurat“. Apoi sunt prezentati Ucenicii care „Au stat de fatã cu bucurie si 

cu cutremur“. Natura a fost si ea prezentã prin norul care „Ca un tron pregãtit 

astepta în fatã“. In continuare sunt prezentate cerul si pãmântul care participau 

activ la eveniment, cerul deschizându-si portile si arãtându-si frumusetea, iar 

pãmântul descoperindu-si ascunzãtorile pentru a face cunoscutã cãderea lui Adam si 

ridicarea lui. In aceste cuvinte este cuprinsã o mare bogãtie teologicã. Ce putem 

întelege prin „deschiderea portilor cerului“? Prin aceastã formã de exprimare 

poeticã se afirmã cel mai adânc adevãr cosmico-teologic referitor la Inãltarea lui 

Hristos. Ea a introdus „o modificare în însãsi starea naturii divine“167, aceasta fiind 

dimensiunea cosmicã a praznicului de neînteles pentru noi, „una din notiunile în 

fata cãrora ratiunea noastrã se blocheazã“168. Fiul s-a fãcut om prin Duhul Sfânt, în 

pântecele Fecioarei, primind trup pentru totdeauna. Când S-a înãltat în slavã spre 

Tatãl, pentru a lua loc în sânul Sfintei Treimi, El a fãcut-o cu Trupul Sãu, adicã 

împreunã cu firea omeneascã, pe care si-a asumat-o pe deplin. Odatã devenit 

Dumnezeu-Om, Hristos va rãmâne Dumnezeu-Om pentru totdeauna.169 Stihira se 

încheie cu afirmatia cã aceastã minune, Mântuitorul a fãcut-o pentru mântuirea 

sufletelor noastre, lucru pe care stiindu-l, întregul cosmos se bucurã: 

                                                                                                                                         
165 Ibidem. Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 5, p. 280. 

166 Ibidem, Litie, stihira 4, p. 282. 

167 Constantin Andronikof, op. cit. p. 226. 

168 Ibidem. p. 226. 

169 Ibidem. p. 227. 
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     „Pãmântul prãznuieste si dãntuieste, se bucurã si cerul, as- 

tãzi, de Inãltarea Fãcãtorului fãpturii, Cela ce cu voia Sa a îm- 

preunat lãmurit cele despãrtite“.170 

Aceastã bucurie este prezentatã insistent în continuare, arãtându-se cã de 

ea se împãrtãsesc îngerii si oamenii laolaltã: 

     „Toatã lumea cea vãzutã si cea nevãzutã prãznuieste cu bu- 

curie; îngerii si credinciosii saltã, lãudând neîncetat Inãltarea 

Celui ce S-a unit cu noi, cu trupul pentru bunãtate“.171 

Lucruri ca acestea reactualizãm noi de fiecare datã când participãm la 

slujba Inãltrii Mântuitorului când avem prilejul sã stãm în fata suirii Lui la cer, cu 

bucurie si cutremur, când ne înfiorãm de cele întâmplate si ne veselim stiind cã 

toate acestea s-au fãcut din bunãtatea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastrã. 

 

7. Teologia Inãltãrii Mântuitorului 

 

Intreaga slujbã a Inãltrii este plinã de teologie. Existã însã stihiri în care 

cuvintele ce fac legãtura între evenimentul sãrbãtorit si mântuirea noastrã, între 

Inãltarea cu trupul la cer a Mântuitorului si înnoirea întregii lumi, pun în evidentã 

sensul adânc, teologic al suirii cu trupul la cer a Fiului lui Dumnezeu, ce are drept 

cauzã iubirea Lui de oameni iar ca efect mântuirea noastrã, posibilitatea noastrã de a 

ajunge sã petrecem acolo unde petrece El, cu firea Sa omeneascã. In aceastã ordine 

de idei spunem la Litia praznicului, vorbind cu Cel ce S-a înãltat: „Firea lui Adam 

care se pogorâse în laturile cele mai de jos ale pãmântului, Dumnezeule, înnoindu-

o întru Tine Insuti, o ai ridicat astãzi, mai presus de toatã începãtoria si puterea; cã 

precum ai iubit-o, asa ai si fãcut-o sã stea împreunã cu Tine; si precum Te-ai 

milostivit spre dânsa, asa o ai si împreunat cu Tine; precum o ai împreunat, asa 

împreunã ai si pãtimit cu ea; si precum ca Cel ce esti fãrã de patimã, ai pãtimit, asa 

împreunã o ai si proslãvit. Dar cei fãrã de trupuri au zis: Cine este acest bãrbat 

frumos? El nu este numai om, ci Dumnezeu si om, amândouã firile împreunã 

arãtându-se. Drept aceea îngeri minunati, care zburau în haine albe împrejurul 

Ucenicilor, au strigat: Bãrbati galileeni, Acesta Care S-a dus de la voi, Iisus, om si 

Dumnezeu, iarãsi va sã vinã Dumnezeu si om, Judecãtor al viilor si al mortilor; 

dãruind celor credinciosi iertare de pãcate si mare milã“. 172 

Aceste câteva cuvinte se referã la întreaga lucrare de mântuire a Fiului 

lui Dumnezeu, Noul Adam, care a înnoit lumea, si din iubire de oameni a ridicat-o, 

fãcându-o sã stea împreunã cu El. Sunt lucruri pline de tainã. In unul toti au pãcãtuit 

si într-Unul toti s-au mântuit. Un ajutor în plus la întelegerea tainei asupra cãreia 

insistã Sfântul Apostol Pavel ( Romani, 5), îl avem dacã ne gândim cã în limba 

ebraicã Adam înseamnã om, oameni si umanitate. Omul Hristos se identificã deci 

                                              
170 Penticostarul, ed. cit. Utrenie, cântarea 3, canonul2. Slavã...Si acum..., p. 287. 

171 Ibidem. Utrenie, cântarea 4, canonul 2, oda 2,p. 288. 

172 Ibidem. Litie, stihira 5, p. 282. 
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cu umanitatea, cu toti oamenii astfel cã „Trupul îndumnezeit al lui Hristos e pricinã 

de îndumnezeire a trupului nostru prin comuniunea de naturã cu El ca om. Hristos 

ne cuprinde si ne poartã în sine si fiind legat de noi prin firea Sa omeneascã si 

curãtitã de pãcat ne transmite întreaga Sa putere divinã pentru proslãvirea noastrã“. 
173 Innoind în Sine firea omeneascã, Hristos ne-a ridicat pe noi toti si ne-a asezat sã 

petrecem împreunã cu El. „Adevãrata naturã a omului este de acum înainte, aceea a 

Fiului lui Dumnezeu preamãrit“.174 

Lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu nu s-a revãrsat doar asupra 

umanitãtii, ci întreaga lume se bucurã de roadele ei. Aceasta o mãrturisim la slujba 

Inãltãrii când spunem:     „Lumea cea îmbãtrânitã în multe pãcate, înnoindu-o  

cu Patima si cu Invierea Ta, Doamne, Te-ai suit, purtat fiind de nor 

la cele ceresti. Slavã slavei Tale“. 175 

Sunt lucruri de care ne minunãm, sunt lucruri izvorâte din iubirea de 

oameni a lui Dumnezeu, sunt lucruri pe care la slujba Inãltãrii le strigãm împreunã 

cu îngerii, lãudând pe Cel ce ne-a înãltat pe noi.  

     „Dacã Te-au vãzut pe Tine puterile ceresti, Mântuitorul  

nostru,  ridicându-Te în înãltime cu Trupul,  strigau zicând: 

Mare este, Stãpâne, iubirea Ta de oameni“. 176 

Iubirea de oameni a lui Dumnezeu este cea care a fãcut si face ca noi sã 

ne bucurãm de toate acestea. 

 

8. In fata Inãltãrii Domnului 

 

Mare este Taina Inãltãrii. Mai presus de întelegere sunt cele petrecute pe 

muntele Mãslinilor. Firea omeneascã a fost înãltatã pentru a petrece în sânul Sfintei 

Treimi. Una din consecintele directe, instituite prin Inãltare este unitatea de actiune 

liturgicã între fiintele ceresti si cele pãmântesti, care preamãresc de acum înainte, 

împreunã, evenimentul si urmãrile lui, asupra celor douã ordine ale creatiei“.177 

„Cerul si pãmântul se întâlnesc în liturghia lor cosmicã spre mãrirea iubirii de 

oameni a lui Dumnezeu“.178 Ingerii neîntelegând cele ce se petreceau, mirati fiind în 

fata tainei, nu puteau decât sã-L laude pe Cel ce se înãlta. 

     „Pe Hristos, Mijlocitorul între Dumnezeu si oameni, cetele 

Ingerilor vãzându-L, cu Trupul în cele de sus, s-au mirat si cu 

un glas i-au cântat cântare de biruintã“. 179 

                                              
173 Pr. Prof. Gheorghe Sârbu, art. cit. p. 452. 

174 Constantin Andronikof, op. cit. p. 227. 

175 Penticostarul, ed. cit, Utrenie, cântarea 1, canonul 2, Slavã..., p.286. 

176 Ibidem., Utrenie, cântarea 6, canonul 1, oda 3, p.290. 

177 Constantin Andronikof, op. cit. p. 226.                                                                         

178 Ibidem. p. 228. 

179 Penticostarul, ed. cit. Utrenie, cântarea 1, canonul 1, oda 2, p. 285. 
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       „Se spãimântau cetele îngerilor,  Hristoase, vãzându-Te 

pe Tine cu trupul înãltându-Te, si lãudau sfântã Inãltarea Ta“. 180 

Dacã cetele îngerilor se spãimântau în fata tainei, nu mai micã era teama 

si mirarea Apostolilor. Slujba Inãltãrii ne spune cã: 

        „Apostolii vãzând pe Mântuitorul înãltându-Se, cu cutremur 

strigau: Slavã Tie Impãratului nostru“. 181 

         „Pe Tine  Izbãvitorul lumii,  Hristos Dumnezeu,  vãzându-Te 

Apostolii înãltându-Te dumnezeieste, cu fricã sãltând, Te-au mãrit“. 182 

Noi cei de acum nu-L vedem cu ochii trupesti pe Mântuitorul înãltându-

Se la Tatãl. In cadrul sfintelor slujbe însã, reactualizãm evenimentul si stiind toate 

cele petrecute atunci, gândindu-ne la mirarea îngerilor si la cutremurul Apostolilor, 

stãm si noi în fata Mântuitorului Celui ce S-a înãltat la cer si îi aducem cântarea 

noastrã cea dupã putere spunând:     „Lui Hristos, Celui ce S-a înãltat cu 

slavã, pe umerii heruvimilor, si pe noi ne-a pus a sedea cu El 

de-a dreapta Tatãlui, toti credinciosii sã-i cântãm cântare de 

biruintã“. 183         Din aceastã laudã adusã lui Dumnezeu bucuria noastrã 

sporeste si astfel îi chemãm toatã fãptura sã ia parte cu toatã fiinta ei la bucuria 

preamãririi lui Dumnezeu:     „Sã dãm mãrire lui Dumnezeu  si într-un  

glas de laudã sã-I strigãm, sã cântãm,  sã dãntuim si sã ba- 

tem din mâini: Suitu-S-a Dumnezeul nostru de pe pãmânt la 

ceruri, lãudati-L pe dânsul îngerii si arhanghelii  ca pe Stã- 

pânul si fãcãtorul tuturor“ .184  

Desi întâmplatã în trecut, Inãltarea Mântuitorului este un eveniment care 

s-a întâmplat si pentru noi, care ne priveste si pe noi, cãci si nouã ni s-a deschis 

astfel calea spre a ne înãlta la Tatãl. Si tensiunea noastrã lãuntricã, la acest praznic 

tinde sã se asemene cutremurului Apostolilor care-L vedeau pe Hristos înãltându-Se 

cu trupul la cer, dându-le speranta cã într-o zi vor fi si ei înãltati acolo unde El se 

înãlta atunci. 

 

 

 

 

9. Chemãrile ce ni se fac în cuprinsul slujbei Inãltãrii 

 

                                              
180 Ibidem, Utrenie, cântarea 3, canonul 1, oda 3, p. 287. 

181 Ibidem, Utrenie, cântarea 5, canonul 1, oda 3, p. 289. 

182 Ibidem, Utrenie, cântarea 9, canonul 1, oda 1, p. 295. 

183 Ibidem, Utrenie, cântarea 1, canonul 1, oda 1, p. 285. 

184 Ibidem. Utrenie, cântarea 8, canonul 2, oda 2, p. 294. 
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Cu prilejul acestui praznic cântãrile slujbei Inãltãrii ne cheamã pe toti la 

prãznuire. Toti cei din lume suntem chemati  sã ne bucurãm de mãretul praznic si sã 

aducem laudã lui Dumnezeu celui în Treime: 

      „Ingereste sã prãznuim noi cei din lume,  strigând cântare 

 lui Dumnezeu, Celui ce se poartã pe scaunul slavei: Sfânt esti 

Pãrinte ceresc; Sfânt esti Cuvinte, Cel împreunã vesnic; Sfânt  

esti si Duhule Preasfinte“. 185 

Cuvintele parcã nu sunt de ajuns pentru a exprima bucuria noastrã, astfel 

cã suntem îndemnati a ne exterioriza starea lãuntricã si prin anumite gesturi ale 

trupului, pentru ca întreaga noastrã fiintã, trup si suflet, împreunã sã preaslãveascã 

pe Dumnezeu. Spunem în acest sens:  

         „Toti sã lovim cu mâinile, bucurându-ne de Inãltarea lui 

Hristos si veseli sã strigãm: Suitu-S-a Domnul în glas de trâm- 

bitã si a sezut de-a dreapta Tatãlui, ca Cela ce este împreunã 

pe un scaun sezãtor în veci“. 186 

Chemarea de a-L preaslãvi pe Hristos cu cântare de laudã nu ne priveste 

doar pe noi, ci este una  universalã. In acest sens spunem la slujba Inãltãrii: 

       „Pe Hristos, Dãtãtorul de viatã, Cel ce S-a ridicat în douã 

firi la ceruri cu slavã si împreunã cu Tatãl sade, preotilor lãu- 

dati-L, popoarelor preaînãltati-L întru toti vecii“. 187 

Pe lângã aceste chemãri la bucurie si prãznuire mai primim si un îndemn 

ce ni se face prin Icosul Inãltãrii: 

       „Cele pãmântesti, pe pãmânt lãsându-le si cele din cenusã, 

tãrânii dându-le, veniti sã ne trezim si sã ne ridicãm ochii si cu- 

getele la înãltime; sã ne înãltãm, noi muritorii, privirile, împre- 

unã si simtirile, spre portile ceresti; sã ne socotim a fi în munte- 

le Mãslinilor si sã privim la Izbãvitorul, Cel purtat pe nor..“. 188 

La Pasti eram chemati „sã ne curãtim simtirile si sã vedem pe 

Hristos“.189 Chemarea de acum este aceeasi, doar în altã formulare - „Cele 

pãmântesti, pe pãmânt lãsându-le si cele din cenusã, tãrânii dându-le, veniti sã ne 

trezim...sã ne ridicãm ochii si cugetele...sã ne înãltãm privirile...si simtirile. Pentru 

o adevãratã prãznuire este asadar neapãrat necesar efortul de a ne curãti sufletele. 

Inima curatã si mintea treazã sunt conditia intrãrii prin portile ceresti si a petrecerii 

împreunã cu Hristos. 

 

                                              
185 Ibidem. Utrenie, Laude, stihira 1, p. 296. 

186 Ibidem. Utrenie, cântarea 7, canonul 2, oda 2, p. 293. 

187 Ibidem. Utrenie, cântarea 8, canonul 1, oda 1, p. 293. 

188 Ibidem. Utrenie, Icos, p. 291. 

189 Ibidem, Utrenia Pastilor, cântarea 1, oda 1, p. 7. 
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10. Texte reprezentative din cuprinsul slujbei de la Inãltare 

 

Intre imnele rânduite pentru slujba Inãltãrii unele sunt reprezentative prin 

continutul lor, dar si prin faptul cã sunt repetate la sfintele slujbe din întreaga 

perioadã de postprãznuire a Inãltãrii.  

Una din aceste stihiri ne vorbeste în câteva cuvinte de întreaga lucrare 

mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu. Rostind aceastã stihirã, vorbim cu Dumnezeu 

zicând:                  „Nãscutu-Te-ai precum Insuti ai socotit; pãtimit-ai cu  

trupul,  Dumnezeul nostru;  din morti ai înviat, cãlcând moar- 

tea; înãltatu-Te-ai întru slavã, Cela ce toate le plinesti si ne-ai 

trimis nouã pe dumnezeiescul Duh,  ca sã lãudãm  si sã proslã- 

vim dumnezeirea Ta“.190 

Dacã aceastã stihirã se concentreazã asupra tuturor marilor evenimente 

ale mântuirii noastre, pe care le prezintã ca etape ale aceleiasi lucrãri, alte douã 

stihiri, Condacul si Icosul praznicului se opresc doar asupra sãrbãtorii însãsi. 

Condacul ne prezintã Inãltarea ca fiind punctul final si încununarea activitãtii 

Mântuitorului în aceastã lume. Inãltându-Se la cer, Hristos, prin firea omeneascã pe 

care a avut-o ne-a unit cu Tatãl, a unit cele ceresti cu cele pãmântesti. 

                    „Plinind iconomia cea pentru noi si cele de pe  

pãmânt  unindu-le cu cele ceresti,  Te-ai înãltat întru slavã, 

Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde nicicum nu Te-ai des- 

pãrtit, ci rãmânând nedepãrtat, strigi celor ce Te iubesc pe 

Tine: Eu sunt cu voi si nimeni împotriva voastrã“.191 

In Icosul praznicului se face legãtura între Inãltarea Domnului si 

înãltarea noastrã, sunt prezentate mijloacele de înãltare a noastrã. 

        „Cele pãmântesti, pe pãmânt lãsându-le si cele din cenusã, 

tãrânii dându-le,  veniti sã ne trezim si sã ne ridicãm ochii si cu- 

getele la înãltime;  sã ne înãltãm, noi muritorii, privirile,împreu- 

nã si simtirile, spre portile ceresti;  sã ne socotim a fi în muntele  

Mãslinilor si sã privim la Izbãvitorul, Cel purtat pe nor; cã de a- 

colo Domnul la ceruri S-a suit; si acolo Iubitorul de dãruire, a îm- 

pãrtit daruri Apostolilor Sãi, mângâindu-i si întãrindu-i pe dânsii  

ca un Pãrinte;  îndreptându-i ca pe niste fii si zicând cãtre dânsii:  

Nu  mã  voi  despãrti  de voi;   Eu sunt cu voi  si nimeni împotriva 

voastrã“. 192 

Aceste lucruri ni le spune Biserica la sfintele slujbe, pânã la odovania 

acestui praznic. Sunt lucruri care s-au întâmplat pentru noi, la care trebuie sã luãm 

aminte, încercând a ne curãti si înãlta si noi. 

 

                                              
190 Ibidem. Joia Inãltãrii, Vecernia mare, Stihoavnã, stihira 1, p. 283. 

191 Ibidem. Utrenie, Condac, p. 291. 

192 Ibidem, Utrenie, Icos, p. 291. 
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11. Spiritualitatea Inãltãrii Domnului si a slujbei de  sãrbãtorire a 
ei 

 

Continutul textelor slujbei Inãltãrii Domnului reprezintã gândirea si 

simtirea Bisericii la acest praznic. In cuprinsul sãrbãtorii noi ne întâlnim cu Iisus 

Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a înãltat la cer pentru mântuirea si înãltarea 

noastrã.  Faptul cã Mântuitorul s-a înãltat ne pricinuieste bucurie, deoarece avem 

credinta cã dacã El S-a înãltat la ceruri, sigur va veni clipa când vom fi si noi 

înãltati si vom avea bucuria de a petrece cu trupul si sufletul în ceruri, unde îl vom 

putea privi pe Hristos fatã cãtre fatã.193 Dacã Taina Invierii este sinteza învãtãturii 

crestine, Inãltarea este culmea acestei învãtãturi. Inãltarea la cer fiind încununarea 

iconomiei Fiului, ea a început de fapt în momentul în care Hristos s-a înãltat, adicã 

din momentul din care fiind înviat, si manifestându-se ca atare, a iesit din lume 

pentru a regãsi în mod firesc locasul transcendent. Coborârea la iad a fost începutul 

Inãltãrii. Cu alte cuvinte, Invierea-Inãltarea Mântuitorului sunt de nedespãrtit. 

Inãltarea pleacã de fapt din împãrãtia mortilor, care este si aceea a oamenilor de pe 

pãmânt.194 Inãltarea la cer este prefigurarea si modelul înãltãrii oamenilor, fiind 

fãcutã în legãturã cu întreaga umanitate ce va fi înãltatã acolo unde Hristos s-a 

înãltat cu trupul. 

La slujba Inãltãrii, pe lângã toate bucuriile pricinuite de acest eveniment 

si pentru a le consolida, pentru a le sprijini pe Hristos, piatra cea din capul 

unghiului, Biserica ne repetã ca venind din partea Lui, spre Apostoli si spre noi 

urmãtoarele cuvinte: „Eu sunt cu voi si nimeni împotriva voastrã“.195 In toate zilele 

de prãznuire a Inãltãrii aceste cuvinte se repetã de douã ori, la Condac si Icos pentru 

a ne fãgãdui prezenta Mântuitorului, actualizatã în mijlocul nostru de a treia 

Persoanã a Sfintei Treimi, de Sfântul Duh, pe care Mântuitorul înãltându-se la Tatãl, 

de acolo, ni-L va trimite nouã la Cincizecime. Hristos s-a înãltat la cer pentru a fi 

pururea cu noi. Intreaga lucrare a Bisericii în care lucreazã Duhul Sfânt are ca scop 

actualizarea lui Hristos în mijlocul nostru. Viata noastrã în Bisericã, în Duhul Sfânt, 

este o viatã în care este prezent Hristos. Sã ne rugãm Duhului Sfânt sã-L facã 

prezent pe Hristos în mijlocul nostru.  

 

 

 

 

 

C. Sãrbãtoarea Pogorârii Duhului Sfânt 

 

                                       „Veniti de luati toti Duhul întelepciunii 

                                              
193 Toma Chiricutã, op. cit.  p. 111. 

194 Constantin Andronikof, op. cit. p. 234. 

195 Penticostarul, ed. cit. Utrenia Inãltãrii, Condac, Icos, p. 291. 
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                                 Duhul întelegerii, Duhul temerii de Dumnezeu“.196 

 

 

Cincizecimea este ultimul dintre praznicele împãrãtesti legate de Sfintele 

Pasti,197 ea încheind ontologic si liturgic ciclul pascal , pentru a inaugura astfel 

economia eclesialã.198 Prin Pogorârea Sfântului Duh asupra Ucenicilor se constituie 

Biserica, suntem introdusi în dimensiunea veacului ce va sã fie, prin inaugurarea 

unei noi dimensiuni a existentei - viata în har.199 

Inaintea Inãltãrii Sale la cer, Hristos fãgãduise Ucenicilor Sãi cã le va 

trimite pe Duhul Sfânt, Care sã-i învete, sã-i mângâie si sã-i conducã la tot adevãrul. 

Aceastã promisiune s-a împlinit în ziua a zecea dupã Inãltarea lui Hristos la cer, sau 

a cincizecea dupã Invierea Sa din morti. In amintirea acestui eveniment Biserica 

prãznuieste sãrbãtoarea Cincizecimii ( Penthkosth hmera ), numitã asa pentru 

cã este ziua a cincizecea dupã Pasti. Totodatã sãrbãtoarea înlocuieste un praznic 

iudaic, cu acelasi nume, praznic pe care iudeii îl tineau în amintirea primirii Legii, 

pe muntele Sinai, dar si pentru a multumi lui Iahve pentru darurile Sale ( Se 

sãrbãtorea la încheierea secerisului ).  

Noi numim aceastã sãrbãtoare si Pogorârea Sfântului Duh (Misio Spiritu 

Sancti) deoarece în aceastã zi slãvim pe a treia Persoanã a Sfintei Treimi, Sfântul 

Duh, Care în chip de limbi de foc, S-a pogorât asupra Apostolilor în Ierusalim. 

Slãvind pe Sfântul Duh, facem aceasta aducând laudã si celorlalte douã Persoane ale 

Sfintei Treimi, Tatãlui si Fiului, astfel cã sãrbãtoarea la care ne este luarea aminte se 

numeste si a Sfintei Treimi.  

Cel mai popular nume al sãrbãtorii însã, este acela de Rusalii, nume ce 

ne aminteste de o sãrbãtoare a romanilor -“Rosalia“, sãrbãtoare a florilor, din luna 

Mai, în care ei aduceau omagii zeitei Flora, sãrbãtoare pe care Biserica a înlocuit-o, 

dându-i un sens crestin.200 

Cincizecimea se prãznuieste cu sãrbãtorire în douã zile: Duminica si 

Lunea Rusaliilor, zile pentru care sfintele slujbe sunt aproape identice, zile în care 

cinstind Pogorârea Sfântului Duh, lãudãm minunea si preaslãvim pe Sfântul Duh 

împreunã cu Tatãl si cu Fiul. Biserica, însã ne tine în atmosfera de gând a pogorârii 

Sfântului Duh pânã în Sâmbãta din sãptãmâna urmãtoare praznicului, când facem 

odovania praznicului Rusaliilor. In cadrul sfintelor slujbe la Rusalii se începe 

rostirea rugãciunii „Impãrate Ceresc“ (rugãciune care nu se rosteste de la Pasti pânã 

la acest praznic), rugãciunea Rusaliilor prin excelentã, care de acum se va rosti în 

tot cursul anului bisericesc. Zilele acestui praznic, unul din cele mai mari în cadrul 

anului bisericesc, sunt un rãstimp de bucurie, în care nu se fac ajunãri si nu se 

pleacã genunchii - cu o singurã exceptie, la Vecernia din Duminica Rusaliilor, 

                                              
196 Molitfelnic, Bucuresti, 1992, Slujba Aghiazmei mari, stihira 1, p. 261. 

197 Pr. Prof. Ene Braniste, Cincizecimea în viata credinciosilor, în rev. Mitropolia Banatului, XIV (1967), nr. 

4-6, p. 241. 

198 Constantin Andronikof, op. cit.  p. 241. 

199 Paul Evdochimov, Rugul Aprins, Timisoara, 1994, p.97. 

200 Vasile Mitrofanovici, op. cit. p. 128. 
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Vecernia plecãrii genunchilor, slujbã la care credinciosii îl invocã pe Duhul Sfânt sã 

lucreze în viata lor. La acest praznic crestinii îsi împodobesc casele cu ramuri de 

nuc sau tei, cu alte verdeturi si flori, toate acestea simbolizând frumusetea spiritualã  

cu care Biserica lui Hristos e împodobitã de Duhul Sfânt ca o mireasã.201 

 

1. Ce se întelege prin Pogorârea Sfântului Duh? 

 

Pentru a putea rãspunde corect la aceastã întrebare trebuie sã vedem mai 

întâi ce se întelege prin cuvântul pogorîre. Observãm cã nu se foloseste cuvântul 

coborîre ci pogorîre, care în limba românã are un sens diferit. Vorbind despre o 

coborâre, spunând cã cineva coboarã, întelegem cã mai întâi a fost undeva sus si de 

acolo, coborînd ajunge în final la un nivel mai jos, în raport cu cel de unde a plecat. 

In unele cazuri verbul a coborî, respectiv substantivul coborâre poate fi sinonim cu 

a decade, a regresa, respectiv decãdere, regres. In ce priveste verbul a (se) pogorî, 

respectiv substantivul pogorâre, lucrurile stau altfel. Cel ce se pogoarã, o face în 

general fãrã a pierde înãltimea la care se afla. Astfel spunem cã cineva se pogoarã la 

nivelul de întelegere al celor cãrora se adreseazã. Tot în acest sens, stim cã Biserica 

face pogorãminte având în vedere unele neputinte ale oamenilor, fãrã a-si pierde 

mãretia sa ci dimpotrivã, rãmânând la înãltimea proprie, si chiar afirmând-o prin 

pogorãmântul pe care îl întreprinde, ea se apleacã asupra oamenilor pentru a-i ridica 

la statura, la sfintenia ei. In acelasi sens se spune în Crezul de credintã despre Iisus 

Hristos cã „S-a pogorît din cer“. Stim cã mãretia Lui stã tocmai în putinta de a se 

pogorî, de a se micsora. La fel stau lucrurile si în ce priveste Presoana Duhului 

Sfânt. Rãmânând în cer, fãrã a-si pierde strãlucirea, El se pogoarã asupra oamenilor 

pentru a-i ridica acolo unde este El, ca un tatã care se apleacã asupra unui copil pe 

care îl ridicã la înãltimea sa, ca apoi la un nivel de egalitate sã poatã dialoga. La 

Cincizecime Duhul Sfânt se pogoarã peste noi pentru a ne înduhovnici, pentru a ne 

face capabili de a dialoga cu Cuvântul, de a intra în relatie filialã cu Dumnezeu.  

Preluând cele relatate în Faptele Apostolilor, capitolul 2, Sinaxarul din 

Lunea Rusaliilor ne aratã pe larg, în ce constã Pogorârea Sfântului Duh: „In ziua 

Cincizecimii S-a pogorît Duhul Sfânt în fiintã, în chip de limbi de foc, peste Sfintii 

Apostoli în foisorul unde petreceau ei si S-a asezat peste fiecare dintr-însii........Pe 

când Ucenicii se gãseau în foisor, împlinindu-se ziua Cincizecimei, cam pe la 

ceasul al treilea din zi, s-a fãcut pe neasteptate tunet din cer, în asa fel încât a 

strãbãtut multimea adunatã la Ierusalim din toatã lumea; si Duhul Sfânt S-a vãzut 

în chip de limbi de foc, pogorîndu-Se nu numai peste cei doisprezece Apostoli ci si 

peste cei saptezeci; si acestia au început sã grãiascã în limbi strãine, fiecare dintre 

Apostoli grãind în limbile tuturor neamurilor“.202  

Sinaxarul insistã asadar asupra faputlui cã Duhul Sfânt, la Cincizecime 

nu S-a pogorît numai peste cei doisprezece Apostoli ci si peste ceilalti Ucenici 

prezenti atunci în foisorul din Ierusalim împreunã cu Apostolii. 

                                              
201 Ibidem, p. 131. 

202 Penticostarul, ed. cit. Lunea Rusaliilor, Sinaxar, p. 379. 
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Pe scurt, putem spune cã prin Pogorârea Duhului Sfânt întelegem venirea 

de la Tatãl a celei de-a treia Persoane a Sfintei Treimi, în chip de limbi de foc, peste 

Apostolii si Ucenicii Mântuitorului care se gãseau atunci, împreunã cu Maica 

Domnului în foisorul din Ierusalim. 

 

2. Pogorârea Duhului Sfânt - împlinirea fãgãduintei 
Mântuitorului 

 

„Planul si lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu Cel întreit, realizate în 

Iisus Hristos, în timpul întrupãrii, sunt completate de trimiterea si revãrsarea 

Duhului peste Apostoli, si de adunarea Bisericii la Cincizecime“.203 Pogorârea 

Duhului Sfânt este împlinirea fãgãduintei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu de a 

trimite Ucenicilor ( lãsati singuri prin Inãltarea la cer ), un alt Mângâietor, de la 

Tatãl, atunci când El va fi preaslãvit în Sfânta Treime,204 este supremul act de putere 

al lui Iisus Hristos.205  Scopul întregii iconomii a Mântuitorului Hristos fusese 

trimiterea în lume a Sfântului Duh. La Rusalii, Tatãl, în urma activitãtii 

rãscumpãrãtoare întreprinsã de Fiul, a avut putinta de a-L trimite pe Duhul Sfânt în 

chip de limbi de foc peste oamenii pe care astfel si-i adopta.206  Textele slujbei de 

Rusalii reflectã foarte bine faptul cã venirea Duhului Sfânt este o împlinire a 

fãgãduintei Mântuitorului. La slujba Rusaliilor noi ne adresãm Lui cu cuvintele: 

       „Precum ai fãgãduit odinioarã Ucenicilor, Hristoase,  

trimitând acum cu adevãrat pe  Duhul cel Mângâietor,  ai 

strãlucit luminã lumii, Iubitorule de oameni“. 207  

Tot adresându-ne Mântuitorului spunem în acelasi sens: 

       „Zis-ai Ucenicilor,  Hristoase:  Stati în Ierusalim pânã  

ce vã veti îmbrãca cu putere de sus; iar Eu vã voi trimite alt 

Mângâietor, ca Mine, pe Duhul Meu si al Tatãlui, întru Care 

vã veti întãri“. 208 

Pogorârea Sfântului Duh ca împlinire a fãgãduintei Mântuitorului ne este 

prezentatã foarte clar de Sinaxarul din Lunea Rusaliilor, unde ni se spune cã: 

„Mântuitorul fãgãduise înainte de patima Sa, venirea Sfântului Duh, zicând: „De 

                                              
203Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 91. 

204 Constantin Andronikof, op. cit. p. 241. 

205 Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, op. cit. p. 281. 

206 Paul Evdochimov, op. cit. p. 102. 

207 Penticostarul, ed. cit. Duminica Rusaliilor, Utrenie, cântarea 1, canonul 1, oda 1, p. 366. 

208 Ibidem. Utrenie, cântarea 3, canonul 1, irmos, p. 366. 
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folos este ca Eu sã mã duc; cã de nu mã voi duce Eu, Mângâietorul nu va veni“. si 

iarãsi: „Voi ruga pe Tatãl si alt Mângâietor vã va trimite vouã; Duhul adevãrului, 

Care din Tatãl purcede“. Iar dupã patimã, înainte de Inãltarea la cer, iarãsi a zis: 

„Iar voi sã rãmâneti în Ierusalim, pânã vã veti îmbrãca cu putere de sus“. Deci 

fãgãduindu-Le pe Mângâietorul, acum li L-a trimis“.209 

Pogorârea Duhului Sfânt în chip de limbi de foc asupra Ucenicilor, 

împlineste asadar fãgãduinta fãcutã lor de cãtre Mântuitorul, încununeazã activitatea 

lui Iisus Hristos prin constituirea Bisericii vãzute, deoarece asa cum spune Sfântul 

Irineu de Lyon: „Acolo unde este Duhul este Biserica“. 

 

3. Cine este Duhul Sfânt? 

 

Pentru noi crestinii, pentru întreaga Bisericã, faptul de a sti cine este Cel 

ce S-a pogorât la Cincizecime peste Apostoli si Ucenici, este de o importantã 

capitalã. De rãspunsul la aceastã întrebare atârnã însãsi fiinta Bisericii. Dacã Duhul 

Sfânt este una din Persoanele Sfintei Treimi, înseamnã cã Dumnezeu însusi conduce 

Biserica, cã El însusi se aflã în mijlocul ei. La slujba de Rusalii, cuprinsã în 

Penticostar se afirmã în repetate rânduri cã Duhul Sfânt, Cel ce S-a pogorât, este 

Unul din Treime. Mai întâi Duhul este prezentat ca Cel ce a grãit prin proroci, 

misterul Treimii fiind încã învãluit în taina unicitãtii lui Dumnezeu. 

        „Dumnezeu cel adevãrat, Mângâietorul, Carele a grãit prin 

proroci si S-a  propovãduit mai înainte în Lege  celor nedesãvâr- 

siti, astãzi se face cunoscut slujitorilor si mãrturisitorilor Cuvân- 

tului“.210 

In continuare Duhul este prezentat tot mai dezvãluit: 

       „Puterea dumnezeirii,  purtând Duhul, S-a împãrtit Apostoli- 

lor în chip de foc si în limbi strãine s-a arãtat dumnezeiasca pute- 

re, care vine de la Tatãl, de a Sa bunã voie“.211 

In sfârsit, Duhul Sfânt este prezentat ca fiind Unul din Treimea cea Una: 

       „Toate îsi pleacã genuchiul Mângâietorului, Celui din Tatãl 

si Celui ce este întocmai de o fire cu Tatãl; cã în trei fete este cu- 

noscutã Fiinta, una, vesnicã; adevãratã si neapropiatã; cã harul 

Duhului a strãlucit luminã“.212 

Luminânda praznicului, în formã poeticã, ne vorbeste si ea despre 

unitatea Duhului cu celelalte Persoane ale Sfintei Treimi. 

       „Luminã este Tatãl, Luminã este Cuvântul, Luminã este Sfân- 

tu Duh,  Carele a fost trimis Apostolilor în limbi de foc;  si printr- 

                                              
209 Ibidem. Lunea Rusaliilor, Sinaxar, p. 379. 

210 Ibidem. Duminica Rusaliilor, Utrenie, cântarea 4, canonul 1, oda 1, p. 367. 

211 Ibidem. Urenie, cântarea 4, canonul 1, oda 2, p. 367. 

212 Ibidem. Utrenie, cântarea 4, canonul 2, oda 2, p. 368. 
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însul toatã lumea se lumineazã a cinsti pe Sfânta Treime“.213 

Aceeasi temã este prezentã si în stihirile de la laude: 

       „Duhul Sfânt era de-a pururea si este si va fi; nici început 

având, nici sfârsit, ci pururea cu Tatãl si cu Fiul laolaltã si îm- 

preunã numãrat; Viatã si de viatã Fãcãtor; Luminã si de lumi- 

nã Dãtãtor; Binele însusi si Izvor de bunãtate; prin Carele Ta- 

tãl se cunoaste si Fiul se proslãveste; si de toti se stie o putere,  

o unire si o închinare a Sfintei Treimi“.214 

Pentru a pecetlui toate cele afirmate, Sinaxarul din Lunea Rusaliilor, 

referindu-se la acest fapt ne spune cã: „In aceastã zi, în Lunea Rusaliilor, prãznuim 

pe însusi Prea Sfântul de viatã Fãcãtorul si întru tot puternicul Duh, Unul din 

Treime, Dumnezeu, Cel de o cinstire, de o fiintã si de o slavã cu Tatãl si cu Fiul“.215 

Nu mai existã nici o urmã de îndoialã; Duhul Sfânt este una din 

Persoanele Sintei Treimi, este deofiintã cu Tatãl si cu Fiul, cu Care împreunã este 

închinat si mãrit. 

 

4. Cum se manifestã Sfântul Duh ? 

 

Ne este bine cunoscut cã Dumnezeu este Duh, cã El nu poate fi vãzut de 

ochii nostrii trupesti, nici cuprins de întelegerea noastrã limitatã. Totusi, pentru a-l 

ajuta pe om sã-L cunoascã si sã intre în contact cu El, Dumnezeu a folosit diferite 

moduri de a i se revela acestuia, la putinta lui de întelegere. La fel stau lucrurile si în 

ce priveste evenimentul la care ne este acum luarea aminte. Sinaxarul din Lunea 

Rusaliilor ne explicã, având la bazã relatarea biblicã din Faptele Apostolilor 2, 1-13, 

modul în care Duhul Sfânt S-a pogorît peste cei aflati atunci în foisorul din 

Ierusalim: „Duhul Sfânt S-a pogorât în chip de limbi, ca sã arate cã este în legãturã 

cu Cuvântul cel viu; sau pentru cã Apostolii trebuiau sã învete multimile si sã le 

aducã la Hristos si prin mijlocirea limbii. S-a pogorît apoi în chip de foc, ca sã 

arate pe de o parte cã Dumnezeu este foc mistuitor, iar pe de alta, pentru nevoia de 

curãtire si S-a împãrtit în limbi pentru haruri. Si precum odinioarã a amestecat pe 

cei ce stiau numai o limbã si i-a împãrtit în mai multe limbi, tot asa si acum celor 

ce cunosteau numai o limbã, le-a împãrtit multe limbi, ca sã adune pe cei ce erau 

de diferite limbi, risipiti în toate laturile lumii“.216 Avem expus aici modul în care 

S-a manifestat Duhul Sfânt la Cincizecime, când S-a pogorât peste Ucenici, si în 

acelasi timp o explicatie a acestei manifestãri. Acelasi lucru este afirmat si de 

imnele rânduite a se cânta la slujba sãrbãtorii Rusaliilor, când prãznuim „Implinirea 

fãgãduintei si a sorocului; cã întru aceasta focul Mângâietorului s-a pogorît îndatã 

                                              
213 Ibidem. Utrenie, Luminânda, Slavã...Si acum..., p. 374. 

214 Ibidem. Utrenie, Laude, stihira 2, p. 374.  

215 Ibidem. Lunea Rusaliilor, Sinaxar, p. 379. 

216 Ibidem. ...........................................p. 397. 
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pe pãmânt în chip de limbi si a luminat pe Ucenici, fãcându-i cunoscãtori ai 

tainelor ceresti“.217 Cântãrile slujbei gãsesc si alte forme pentru a exprima 

pogorârea Duhului, pe care ne-o înfãtiseazã si în expresii ca: „Roua Duhului care 

adie foc“218, „Suflare de foc“219, „Luminã ce strãluceste de la sine si dãtãtoare de 

luminã“.220 Stihira care prezintã modul de manifestare a Duhului în paralel cu o 

fundamentare dogmaticã este cea numitã luminândã, pe care am amintit-o deja si în 

altã ordine de idei si care îsi meritã pe deplin numele deoarece lumineazã atunci 

când este rostitã:     „Luminã este Tatãl, Luminã este Cuvântul, Luminã 

este Sfântul Duh,  Carele  a fost trimis Apostolilor,  în limbi 

de foc;  si printr-însul  toatã lumea se lumineazã  a cinsti pe 

Sfânta Treime“.221 

Fiind luminã care lumineazã insuflându-l pe om a vorbi despre Luminã, 

Duhul Sfânt s-a manifestat în forma cea mai potrivitã pentru lucrarea Sa - în limbi 

de foc. 

 

5. Ce lucreazã Duhul Sfânt ? 

 

„Nimeni nu poate sã zicã: Domn este Iisus, - decât în Duhul Sfânt (I 

Corinteni 12, 3). „Fãrã Duhul Sfânt, este imposibil a crede în Hristos si Invierea 

Sa“.222 Cincizecimea este o împlinire si în aceeasi mãsurã o desãvârsire, primul 

aspect cântat la Vecernie fiind acela al regenerãrii pentru propovãduirea 

Cuvântului:223 

         „Cu graiurile celor de alt neam ai înnoit Hristoase pe Uce- 

nicii Tãi; ca prin ele sã te propovãduiascã pe Tine, Cuvântul cel  

fãrã de moarte  si Dumnezeu,  Care dai  sufletelor noastre  mare  

milã“.224 

In urmãtoarea stihirã, recunoastem douã aspecte: initierea si unificarea 

eclesialã,225 Duhul Sfânt fiind Cel care lucreazã totul în Bisericã, Cel care întretine 

viata Bisericii.        „Toate le dã Duhul Sfânt: izvorãste proorocii, sfinteste 

pe preoti, pe cei necãrturari I-a învãtat întelepciune, pe pescari  

teologi I-a arãtat; toatã rânduiala Bisericii o plineste“.226 

                                              
217 Ibidem Duminica Rusaliilor, Utrenie, Sedealna de dupã prima stihologie, p. 364. 

218 Ibidem. Utrenie, cântarea 5, canonul 2, irmos, p. 368. 

219 Ibidem. Utrenie, cântarea 6, canonul 2, oda 2, p. 369. 

220 Ibidem. Utrenie, cântarea 8, canonul 2, oda 2, p. 372. 

221 Ibidem. Utrenie, Luminânda, Slavã...Si acum..., p. 374. 

222 Michel Quenot, op. cit. p. 94. 

223 Constantin Andronikof, op. cit. p. 225. 

224 Penticostarul, ed. cit. Duminica Rusaliilor, Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 2, p. 361. 

225 Constantin Andronikof, op. cit. p. 225. 
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Duhul Sfânt este cel care întretine continuitatea dintre Vechiul si Noul 

Testament, marcând permanenta actiunii pnevmatice în istorie.227 Aceasta o 

mãrturisim spunând:     „Prin prooroci ai vestit nouã calea mântuirii si în- 

tru Apostoli  a strãlucit nouã  harul Duhului Tãu,  Mântuitorul 

nostru; Tu esti Dumnezeu întâiu, Tu si dupã acestea;  si în veci 

Tu esti Dumnezeul nostru“.228 

Duhul Sfânt este deci, Cel care a luminat pe profetii Vechiului Testament 

si a înteleptit apoi pe Apostoli si pe toti cei peste care S-a revãrsat, fãcând sã ia 

nastere Biserica. Pogorîndu-se peste Apostoli, El „i-a fãcut sã grãiascã în alte 

limbi,“229 i-a arãtat „cunoscãtori ai tainelor ceresti“.230 In acelasi timp, Duhul a dat 

bucurie celor peste care S-a pogorît, bucuria de a fi uniti cu Dumnezeu si 

îndrãzneala de a-L propovãdui tuturor: 

        „Cei ce iubeau pe Mântuitorul s-au umplut de bucurie, si 

 cei ce  mai înainte se temeau,  îndrãznealã au luat;  cã Duhul  

Sfânt, astãzi, S-a pogorît de sus peste casa Ucenicilor si fieca- 

re dintre ei  alte lucruri grãia  cãtre multime,  cã limbi  de  foc 

s-au rãspândit peste ei si nu i-au ars, ci mai mult i-au rourat“.231 

Cincizecimea a fost astfel doar un început al Bisericii, al întelegerii tainei 

lui Hristos si al vietii în Hristos. Pogorârea Duhului Sfânt, este însã ceva permanent. 

Cincizecimea nu s-a împlinit doar o datã pentru totdeauna ci este continuã. Ea este 

mai mult decât un eveniment produs cândva în istorie, este o realitate constantã de 

care depinde în mod substantial însãsi existenta Bisericii de-a lungul secolelor.232 In 

acest sens, condusi de Penticostar, spunem la slujba Rusaliilor, cã prin foc si prin 

apã „am primit harul,“233 cã „lumina Mângâietorului a venit si lumea a luminat,“234 

mãrturisim cã „Puterea care s-a pogorât astãzi este Duhul cel Bun; Duhul 

întelepciunii lui Dumnezeu; Duhul care din Tatãl purcede si prin Fiul ne este nouã 

credinciosilor arãtat; Care împãrtãseste sfintenia, întru care este cunoscut, 

acelora, în firea cãrora se sãlãsluieste“.235 Acest astãzi, este prezentul în care noi 

trãim, în care stând în fata Tatãlui cerem prin mijlocirea Fiului venirea Duhului 

asupra noastrã. 

                                                                                                                                         
226 Penticostarul, ed. cit. Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 3, p. 361. 

227 Constantin Andronikof, op. cit. p. 256. 

228 Penticostarul, ed. cit. Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 6, p. 361. 

229 Ibidem. Vecernia mare, Stihoavnã, stihira 2, p. 364. 

230 Ibidem. Utrenie, sedealna de dupã întâia stihologie, p. 364. 

231 Ibidem. Utrenie, sedealna, p. 367. 

232 Constantin Andronikof, op. cit. p. 241. 

233 Penticostarul, ed. cit. sedealna de dupã stihologia a doua, p. 365. 

234 Ibidem. ...............................................................................p. 365. 

235 Ibidem. Utrenie, cântarea 5, canonul 1, oda 1, p. 368. 
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6. Chemarea Sfântului Duh din partea credinciosilor 

 

„Taina dobândirii Duhului este paralelã tainei Intrupãrii. Fiul si Duhul, 

împreunã, sunt pentru noi darurile lui Dumnezeu. Harul mântuirii nu ne vine numai 

de la Hristos ci si de la Duhul Sfânt“.236 Duhul, suflarea initialã a Tatãlui, care 

fãcuse omul fiintã vie, este Cel care îl pnevmatizeazã de asemenea ca el sã devinã 

mãdular al trupului lui Hristos si vas al Duhului Sfânt.237 Duhul Sfânt este Cel în 

care este viata noastrã, motiv ce ne face sã-L chemãm cu insistentã asupra noastrã 

pentru a ne întretine viata. Duhul Sfânt este cel prin si pentru care se roagã întreaga 

Bisericã. El este cel pe care îl invocãm la sãrbãtoarea Cincizecimii, sãrbãtoare care 

inaugureazã venirea Lui, sãrbãtoarea în care îsi gãseste originea.238 

       „Impãrate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevãrului, Carele 

pretutindeni esti si toate le plinesti, Vistierul bunãtãtilor si Dãtã- 

torule de viatã,  vino si te sãlãsluieste întru noi si ne curãteste pe  

noi de toatã spurcãciunea si mântuieste Bunule, sufletele noastre“.239 

Aceasta este rugãciunea Bisericii si rugãciunea noastrã particularã, 

rugãciune prezentã la începutul sfintelor noastre slujbe, prin care îl invocãm pe 

Duhul Sfânt sã se sãlãsluiascã întru noi. „Nu este întâmplãtor cã rugãciunea începe 

cu invocarea ca împãrat. Acest simplu termen rezumã telul (obiectivul) evanghelic. 

Hristos ne-a arãtat scopul vietii: „Cãutati mai întâi împãrãtia lui Dumnezeu“ (Mt. 

6, 33). A deveni pnevmatic înseamnã a realiza împãrãtia Fiului, care este cea a 

Duhului Sfânt“.240 Duhul Sfânt este cel care ne face capabili de a intra în împãrãtia 

lui Dumnezeu si a o mosteni prin adoptiune.241 Al doilea atribut pe care îl atribuim 

Duhului este acela de Mângâietor (Paraclet). El este cel care dupã Inãltarea Fiului la 

cer, S-a pogorît si se pogoarã continuu pentru a ne mângâia, El fiind însãsi 

Mângâierea promisã de Iisus Hristos Ucenicilor Sãi. 

  „Duhul adevãrului“- Mântuitorul, vorbind cu femeia samarineancã, la 

fântâna lui Iacov îi spunea cã cei ce se închinã Tatãlui trebuie s-o facã în Duh si în 

Adevãr. Iatã cã Duhul si Adevãrul este însusi Dumnezeu, este a treia Persoanã a 

Sfintei Treimi, este Duhul Sfânt. Adevãratii închinãtori cer pogorârea peste ei a 

Duhului adevãrului, pentru ca ajutati de Duhul, sã-si poatã înãlta rugãciunile cãtre 

Tatãl. 

In continuare, în rugãciune mãrturisim atotprezenta Duhului si faptul cã 

El conduce întreaga creatie spre desãvârsire, toate plinindu-le. Inainte de invocare 

                                              
236 Pr. Ilie D. Moldovan, Invãtãtura despre Sfântul Duh în Ortodoxie si preocupãrile ecumeniste 

contemporane, Tezã de doctorat, în rev. Mitropulia Ardealului, XVIll, (1973), nr. 7-8,  p. 790. 

237 Constantin Andronikof, op. cit. p. 242.  

238 Ibidem........................................p. 263 

239 Penticostarul, ed. cit. Vecernia mare, stihoavnã, stihira 3, p. 364. 

240 Constantin Andronikof, op. cit. p. 263. 

241 Ibidem.......................................p. 264. 
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mai amintim încã douã atribute ale Duhului: „Vistier al bunãtãtilor si Dãtãtor de 

viatã“. Duhul Sfânt, Persoanã a Sfintei Treimi este Bunãtatea si Viata însãsi, deci 

izvor de bunãtate si sursã de viatã. Dupã amintirea acestor atribute, dupã pregãtirea 

noastrã prin constientizarea a ceea ce înseamnã Duhul Sfânt pentru noi, urmeazã a 

doua parte a rugãciunii - invocarea: „Vino si te sãlãsluieste întru noi si ne curãteste 

pe noi de toatã întinãciunea, si mântuieste Bunule, sufletele noastre!“ Ideea 

sãlãsluirii Duhului Sfânt întru noi ne sugereazã interpretarea autenticã a notiunii de 

„comuniune a Duhului“ drept prezentã reala a Sfântului Duh, fântâna din care noi 

ne adãpãm, sursa personalã a harului de care ne bucurãm împreunã.242 Prezenta prin 

sãlãsluire este diferitã de cea prin identificare.  

„Si locuieste întru noi!“- „Fã din noi locuinta Ta, cortul Tãu, chivotul 

Tãu“.243 Stim de la Sfântul Apostol Pavel cã fiinta noastrã este destinatã sã fie 

Templu al Duhului Sfânt (I Cor. 3,16) - iatã cã aceasta este chiar prima cerere pe 

care o adresãm Duhului - sã vinã sã locuiascã în fiinta noastrã, sã facã din noi 

Biserici ale dumnezeirii. Cei care la Cincizecime L-au primit pe Duhul Sfânt, au 

devenit membrii Trupului lui Hristos, au devenit sfinti prin Sfintenia însãsi, au fãcut 

din fiinta lor Templu al lui Dumnezeu.244 De aceea ne rugãm: „Vino si Te 

sãlãsluieste întru noi“. Primul efect al sãlãsluirii întru noi a Duhului lui Dumnezeu 

este curãtirea noastrã, purificarea: „Curãteste-ne pe noi de toatã întinãciunea“. Prin 

curãtirea noastrã de pãcat se face vie în noi lucrarea curãtitoare a Fiului, Care ne-a 

curãtit spiritual prin sângele Sãu. Prin sãlãsluirea Duhului în noi, ne însusim însãsi 

curãtirea realizatã de Fiul lui Dumnezeu, devenim puri, devenim mai buni, gata de a 

primi binele suprem, finalitatea însãsi a iconomiei divine.245 „Si mântuieste Bunule, 

sufletele noastre“. Mântuirea noastrã - iatã scopul întregii lucrãri mântuitoare a 

Sfintei Treimi, scopul vietii noastre si al oricãrei liturghii eclesiale: accesul la 

împãrãtia cerurilor. 

Aceste lucruri le avem în vedere nu numai la Rusalii, ci ori de câte ori 

rugãndu-ne, cerem mântuirea noastrã prin lucrarea Sfântului Duh. 

 

 

 

 

 

7. Texte reprezentative din slujba de la Pogorârea Sfântului 
Duh 

 

Sigur cã toate textele slujbei au valoarea lor proprie, fiecare punând în 

evidentã anumite aspecte ale sãrbãtorii. Poate cã cel mai reprezentativ text pentru 

slujba Pogorârii Sfântului Duh, este chiar rugãciunea avutã în vedere mai sus. Mai 

                                              
242 Pr. Ilie D. Moldovan, op. cit. p. 790. 

243 Constantin Andronikof, op. cit. p. 267. 

244 Ibidem.......................................p. 268. 

245 Ibidem.......................................p. 268. 
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sunt însã si alte texte care par sã sintetizeze mai bine cele ce se petrec la Rusalii, 

texte asupra cãrora însãsi Biserica cautã sã ne atragã luarea aminte prin faptul cã ni 

le pune în atentie în întreaga perioadã de prãznuire a Rusaliilor. 

Unul din textele la care ne este luarea aminte se gãseste la stihoavna 

Vecerniei praznicului:       „Odinioarã,   limbile au fost amestecate, pentru 

îndrãzneala  de  a face  turn;   iar acum  limbile  au fost întelep- 

tite pentru slava cunostintei de Dumnezeu.  Acolo  Hristos a pe- 

depsit pe cei nelegiuiti cu greseala;  aici a luminat pe pescari cu 

Duhul.   Atunci pedeapsa a avut ca urmare neîntelegerea, iar a- 

cum întelegerea se înoieste spre mântuirea sufletelor noastre“.246 

Cântând sau rostind Condacul praznicului, spunem în acelasi sens: 

        „Când Cel Preaînalt coborîndu-se a tulburat limbile,  a- 

tunci a despãrtit neamurile; iar când a împãrtit limbile cele de  

foc,atunci a chemat pe toti la o unire; si cu toti ca într-un glas 

slãvim pe Duhul cel Prea Sfânt“.247 

Un eveniment cu consecintele cele mai grave pentru toate timpurile a 

fost pierderea întelegerii între oameni, când limbile au fost amestecate (Genezã 11). 

Evenimentul turnului Babel nu a însemnat doar confuzia ( încurcãtura) limbilor ci si 

distrugerea limbajului uman. Astfel el a pus în evidentã un rãu ontologic încã si mai 

grav - pierderea umanitãtii.248 Pogorârea Duhului Sfânt a restabilit din nou 

umanitatea aducând întelegerea. Din momentul Cincizecimii, singurul limbaj 

comun pe care oamenii sunt în mãsurã sã-l învete este al Bisericii, deoarece crestinii 

trebuie sã fie reuniti în misterul lui Dumnezeu prin energia Sfântului Duh, sã fie 

capabili a forma familia lui Dumnezeu, devenind membrii ai Trupului lui Hristos. 

Indatã ce oamenii stiu cã au un liant atât de puternic, chiar dacã sunt strãini unul de 

altul, totusi au un limbaj comun, acela al preaslãvirii lui Dumnezeu, care trebuie sã 

fie limbajul întregii creatii.249 Babel cel de odinioarã, dar si Babelul nostru cotidian 

înseamnã, pe lângã pierderea limbajului uman si împãrtirea vointei (neîntelegerea). 

Unitatea vointei noastre ne-a adus-o Cincizecimea. Atunci, toti cei peste care Duhul 

Sfânt se pogorîse „erau laolaltã si aveau toate de obste si îsi vindeau bunurile si 

averile si le împãrteau tuturor, dupã cum avea nevoie fiecare si în fiecare zi, 

stãruiau într-un cuget in Templu si, frângând pâinea în casã, luau împreunã hrana 

întru bucurie si întru curãtia inimii“. (Faptele Apostolilor 2, 44-46). Si noi suntem 

datori sã ne rugãm ca Duhul Sfânt sã se pogoare si peste noi, iar dacã vom reusi sã 

avem o inimã si un cuget în lauda lui Dumnezeu, vom adeveri cã Duhul Sfânt 

petrece întru noi. 

Troparele, condacele si icoasele praznicelor sunt totdeauna texte care 

sintetizeazã continutul întregii slujbe, scotând în evidentã specificul sãrbãtorilor. 

                                              
246 Penticostarul, ed. cit. Dumunica Rusaliilor, Vecernia mare, stihoavnã, Slavã...Si acum..., p. 364. 

247 Ibidem. Utrenie, Condac, p. 369. 

248 Constantin Andronikof, op. cit. p. 260. 

249 Ibidem........................................p. 260. 
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Troparul Cincizecimii pune în evidentã sensul sãrbãtorii, centrat asupra lui Hristos, 

Care cuprinde întreaga lume în lucrarea Sa mântuitoare. 

       „Bine esti cuvântat,  Hristoase Dumnezeul nostru,  Cela ce 

preaîntelepti pe pescari ai arãtat, trimitându-le lor Duhul Sfânt, 

si printr-însii lumea ai vânat; Iubitorule de oameni, slavã Tie“.250 

Prezenta Duhului Sfânt este dãtãtoare de întelepciune, duce la o stare 

pnevmaticã de adevãratã cunoastere, stare în care îi prezintã Troparul pe 

„preaînteleptii pescari“. Imaginea evanghelicã este evidentã. Prin Pogorârea 

Duhului Intelepciunii si al Adevãrului se împlineste fãgãduinta Mântuitorului -  

„Veniti dupã Mine si vã voi face pescari de oameni“ (Matei 4,19;  Marcu 1,17). 

Prin cei câtiva pescari, Mântuitorul a „vânat“ întreaga lume. S-a împlinit astfel o 

altã imagine biblicã, aceea a împãrãtiei cerurilor, pe care Hristos o închipuise în 

multe pilde. Aluatul a dospit toatã frãmântãtura (Matei 13, 33), sãmânta semãnatã în 

tarinã a adus rod (Matei, 13, 1-8), nãvodul aruncat în mare s-a umplut cu pesti 

(Matei 13,47). Cuvintele Mântuitorului se împlinesc. Si azi, Duhul Sfânt se pogoarã 

si petrece cu noi pentru a plini  împãrãtia cerurilor. Dar ce trebuie sã facem noi 

pentru a vâna, pentru a converti lumea? Doar sã fim adevãrati pescari, adevãrati 

pãstori, aluat curat, crestini cu viata. Atunci vãzând oamenii faptele noastre cele 

bune vor preamãri pe Tatãl cel din ceruri (Matei 5,16). Aceastã viziune obiectivã 

asupra evenimentului, Icosul praznicului o transpune într-o rugãciune subiectivã, 

una din cele mai frumoase care existã, ca Iisus sã ne acorde mângâiere, când 

duhurile noastre sunt în necazuri.251 

          „Grabnicã si statornicã mângâiere  dã robilor Tãi, Iisuse, 

când se întristeazã  duhurile noastre. Nu Te despãrti de sufletele 

noastre întru necazuri; nu Te depãrta de cugetele noastre   întru  

primejdii,  ci pururea ne întâmpinã pe noi. Apropie-Te de noi, a- 

propie-Te! Cela ce esti pretutindenea; precum si cu Apostolii Tãi  

ai fost pururea,  asa si cu noi cei ce dorim Te uneste Indurate, ca 

uniti fiind cu Tine,  sã lãudãm si sã slãvim pe Duhul Tãu cel Prea 

Sfânt“.252  

Precum odinioarã, cei peste care se pogorase Duhul Sfânt „stãruiau 

în...rugãciuni“ (Faptele Apostolilor 2, 42), si noi stãruind în rugãciuni, dovedim cã 

Duhul Sfânt, pe care îl lãudãm si îl slãvim petrece întru noi. 

 

8. Spiritualitatea ortodoxã a slujbei de Rusalii 

 

Cincizecimea este praznicul plinãtãtii harurilor lui Dumnezeu, pe care 

Duhul Sfânt, „Dumnezeu si îndumnezeitor le lucreazã în oamenii cei credinciosi“.253 

                                              
250 Penticostarul, ed. cit. Utrenia Rusaliilor, Tropar, p. 260. 

251 Constantin Andronikof, op. cit. p. 294. 

252 Penticostarul, ed. cit. Utrenia Rusaliilor, Icos, p. 370. 
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Cunoasterea fiintãrii celei întreit una a lui Dumneezu, tãmãduirea si îndumnezeirea, 

mântuirea si unirea umanitãtii odinioarã scindate, prin plinãtatea Duhului revãrsat 

peste Apostoli, acestea sunt marile teme ale praznicului Cincizecimii, asa cum apar 

ele în textele liturgice.254 Intâi de toate, Cincizecimea comemoreazã evenimentul 

tinând de istoria mântuirii, al revãrsãri Duhului Sfânt, Cel fãgãduit de Hristos. 

Textele liturgice ne aratã cã aceastã plinãtate si împlinire a misterului pascal, 

înseamnã în acelasi timp si plinãtatea autorevelãrii lui Dumnezeu.255 

            „Luminã este Tatãl, Luminã este Cuvântul, Luminã este 

Sfântul Duh,  Carele a fost trimis Apostolilor în limbi de foc; si 

printr-însul toatã lumea se lumineazã a cinsti pe Sfânta Treime“.256 

Sãrbãtorind praznicul însã, nu rãmânem doar la valoarea lui istoricã ci 

actualizãm evenimentele. Pogorârea Duhului Sfânt a avut o însemnãtate 

covârsitoare pentru Biserica ce se nãstea la Cincizecime, turnând în ea Duh de viatã 

nouã, dar Duhul a rãmas pânã astãzi la fel de prezent si activ în Bisericã, la fel de 

important pentru ea, ca si în ziua Cincizecimii. In si prin Bisericã, Duhul mentine 

vesnic nestinse limbile Sale de foc, ea fiind fântâna nesecatã a darurilor Duhului 

revãrsate din abundentã la Cincizecime.257 „Biserica, întrucât trãieste în lume si 

pentru lume, are nevoie sã fie înnoitã continuu prin energiile Sfântului Duh,“258 de 

aceea în cultul sãu este nelipsitã rugãciunea: 

         „Impãrate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevãrului, Carele  

pretutindenea esti si toate le plinesti, Vistierul bunãtãtilor si Dãtã- 

torule de viatã,  vino si Te sãlãsluieste  întru noi  si ne curãteste pe  

noi de toatã spurcãciunea si mântuieste, Bunule, sufletele noastre“. 

„Creat dupã chipul lui Dumnezeu, nãscut dupã modelul unic al lui 

Hristos, chip al Tatãlui, omul e chemat sã devinã în sine o unitate întreitã, persoanã 

în comuniune, nu doar individ lângã alti indivizi, ci parte constientã a fiintei <<în 

Hristos>>, Care a asumat omenitatea“.259 De aceea ne rugãm pentru pogorârea 

Sfântului Duh, deoarece Acesta ne face duhovnicesti, dupã chipul Sãu, adicã reface 

în noi chipul lui Dumnezeu întunecat prin cãdere.260 Când Duhul Sfânt, Impãratul 

cel ceresc petrece întru noi, atunci suntem în cuprinsul împãrãtiei si chiar în viata 

                                                                                                                                         
253 Gabriel Bunge, Celãlalt Paraclet sau Icoana Sfintei Treimi a Cuviosului Andrei Rubliov, traducere de 

diac. Ioan Icã jr. dupã  Der Andere Paraklet. Die Ikone der Heiligen Dreifaltigkeit des Malermönchs Andrej 

Rubljov, Sibiu, 1996, p. 66,. 

254 Ibidem..................................p. 67. 

255 Ibidem..................................p. 65. 

256 Penticostarul, ed. cit. Utrenia Rusaliilor, luminânda, p. 374. 

257 Ene Braniste, Cincizecimea în viata credinciosilor, art. cit.  p. 369. 

258 Doctorand Ilie Moldovan, Teologia Sfântului Duh dupã catehezele Sfântului Simeon Noul Teolog, în 

rev. Studii Teologice, XIX (1967), nr. 7-8, p. 431. 

259 Michel Quenot, op. cit. p. 246. 

260Doctorand Ilie Moldovan, Teologia Sfântului Duh dupã catehezele Sfântului Simeon Noul Teolog, op. 

cit. p. 424. 
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aceasta fiind, pregustãm bunãtãtile viitoare, stãm la masã cu Avraam, cu Isaac si cu 

Iacov, la cina Fiului de Impãrat. 

 

 

 

 

 

IV. Duminicile Penticostarului cu Spiritualitatea 
lor 

 

 
Cele trei mari sãrbãtori ale Penticostarului împart perioada acestuia în 

trei pãrti, fiecare fiind marcatã de specificul unuia din cele trei praznice. Astfel, 

primei perioade ce tine de la Sfintele Pasti pânã la Inãltarea Domnului îi sunt 

specifice cântãrile de bucurie ale Invierii lui Hristos, cu o tonalitate mai accentuatã 

în prima sãptãmânã, când în Bisericã nu se vesteste, nu se cântã altceva decât 

Invierea Mântuitorului. In perioada a doua, de la Inãltarea Domnului pânã la 

Cincizecime, textele sfintelor slujbe au în vedere, în principal evenimentul Inãltãrii. 

In sfârsit, în ultima perioadã, cea de dupã Pogorârea Sfântului Duh, textele de slujbã 

ne tin în atmosfera de gând a acestui moment, a însemnãtãtii lui centrale pentru 

viata Bisericii. 

In toate aceste trei perioade, pe lângã specificul celor trei mari praznice, 

slujbele bisericesti se opresc asupra unor persoane deosebite si a unor evenimente 

importante din viata Mântuitorului. In fiecare din duminicile Cincizecimii, Biserica 

a rânduit sã se prãznuiascã persoane si evenimente însemnate prin care ni se 

întãreste credinta în dumnezeirea  Mântuitorului Hristos, prin care întelegem mai 

bine unele lucruri în legãturã cu opera de mântuire a noastrã.  

De la Duminica Tomei pânã la Inãltarea la cer a Domnului Biserica ne 

înfãtiseazã starea mãriri dumnezeiesti a lui Hristos, repetând în toate aceste zile 

multe cântãri si rânduieli de la Pasti, care ne tin în atmosfera de gând a Invierii lui 

Hristos.261 De la Duminica Tomei pânã la Inãltarea la cer a Domnului toate 

rânduielile bisericesti încep si se terminã cu cântarea întreitã a Troparului Invierii. 

La Vecernie si Utrenie existã unele modificãri, în sensul cã la Vecernie în toate 

sâmbetele se cântã stihurile Pastilor cu stihirile lor (în afarã de Sâmbãta Tomei), iar 

Utrenia se începe cu: „Slavã Sfintei si Celei de o Fiintã si de viatã fãcãtoarei si 

nedespãrtitei Treimi“, dupã care se cântã de trei ori: „Hristos a înviat...“, 

continuându-se apoi cu: „Mãrire întru cei de sus lui Dumnezeu...“ La Sfânta 

Liturghie se cântã în locul axionului „Cuvine-se cu adevãrat“  irmosul cântãrii a 

noua a Pastilor - „Ingerul a strigat“, cu stihira „Lumineazã-te, lumineazã-te...“, iar 

dupã împãrtãsire în loc de „Vãzut-am lumina cea adevãratã...“ si „Fie numele 

Domnului binecuvântat...“  se cântã Troparul Pastilor. 

                                              
261 Dr. Vasile Mitrofanovici, op. cit.  p. 647. 
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Duminicile dintre Sfintele Pasti si Inãltarea Domnului, pe lângã aceea cã 

vestesc Invierea lui Hristos, sunt consfintite si amintirii unor întâmplãri si persoane 

deosebite, care sunt obiectul slujbelor dumnezeiesti din aceastã perioadã. 

De la sãrbãtoarea Inãltãrii Domnului la cer pânã la Cincizecime, Biserica 

ne pune în atentie cele în legãturã cu praznicul Inãltãrii. In duminica din aceastã 

perioadã se face prãznuirea celor 318 Pãrinti de la primul Sinod ecumenic de la 

Niceea. In aceastã perioadã sfintele slujbe înregistreazã o diferentã caracteristicã. In 

tot acest rãstimp nu se rosteste rugãciunea „Impãrate Ceresc“, care se va rosti doar 

la Pogorârea Sfântului Duh si de atunci în tot cursul anului bisericesc, la începutul 

tuturor slujbelor. 

Cu prima Duminicã dupã Pogorârea Sfântului Duh - „A Tuturor 

Sfintilor“, se încheie slujbele cuprinse în Penticostar, începând perioada Octoihului. 

 

 

 

 

A. Duminica Tomei 

 

                               „Astãzi primãvara mirezmeazã si fãptura cea nouã 

                    dãntuieste. Astãzi se ridicã încuietorile usilor si ale necre- 

                    dintei pentru prietenul Toma care strigã:  Domnul meu si 

                    Dumnezeul meu“.262  

 

 

Duminica a doua dupã Pasti se numeste Antipasha deoarece este o 

„înnoire a Invierii care cu dreptate se poate numi si a opta zi si cea dintâi. A opta 

ca una ce se face la opt zile dupã Pasti; iar întâia ca una ce este începãtoare a 

celorlalte. A opta îarãsi, fiindcã este rânduitã ca icoanã a acelei zile fãrã de sfârsit, 

a veacului viitor, care va fi desigur si cea dintâi si una singurã, nemaifiind 

despãrtitã de vre-o noapte“.263 

In popor însã, aceastã Duminicã este cunoscutã sub numele de 

„Duminica Tomei“, deoarece în aceastã zi pomenim arãtarea Mântuitorului Hristos, 

Ucenicilor Sãi, de fatã fiind si Sfântul Apostol Toma. In seara zilei Invierii, Hristos 

se arãtase Ucenicilor Sãi, dar Toma care nu fusese de fatã atunci, nu vroia sã se 

convingã doar din spusele celorlalti de adevãrul Invierii, ci dorea sã-L vadã si el pe 

Hristos Cel înviat, chiar mai mult, voia sã-I si pipãie rãnile Acestuia pentru a se 

încredinta pe deplin (Ioan 20, 19-25). Intelegându-i neputinta si vrând sã-l 

încredinteze, Mântuitorul, în a opta zi de la Inviere se arãtã din nou Ucenicilor, de 

                                              
262 Penticostarul, ed. cit. Utrenia Duminicii Tomei, luminânda, Slavã...Si acum..., p. 60. 

263 Ibidem. Duminica Tomei, Sinaxar, p. 57. 
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fatã fiind de aceastã datã si Toma, pe care Hristos îl invitã sã-I pipãie ranele pentru 

a-l încredinta de realitatea Invierii (Ioan 20, 26-29). 

Având în vedere cã Duminica Antipasha este o înnoire a Invierii si o zi în 

care se insistã asupra celor în legãturã cu arãtarea lui Hristos Apostolului Toma, 

Biserica a rânduit ca în aceastã Duminicã sã nu se cânte nimic din ale Octoihului ci 

toate ale praznicului.  

 

1. Pipãit-a Toma coasta Mântuitorului ? 

 

O chestiune care duce la unele deosebiri de pãreri este cea cu privire la 

faptul pipãirii de cãtre Toma a coastei Mântuitorului. Relatarea din Sfânta 

Evanghelie de la Ioan prezintã invitatia adresatã de Hristos Apostolului Toma: „Adu 

degetul tãu încoace si vezi mâinile Mele si adu mâna ta si o pune în coasta Mea si 

nu fi necredincios ci credincios“ (Ioan 20, 27), iar dupã mãrturisirea lui Toma ca 

rãspuns: „Domnul meu si Dumnezeul meu!“ (Ioan 20,28), constatarea 

Mântuitorului: „Pentru cã M-ai vãzut ai crezut. Fericiti cei ce n-au vãzut si au 

crezut“ (Ioan 20, 29). De aici tensiunea. Nu se poate spune precis pe marginea 

acestui text dacã Toma a pipãit cu adevãrat sau nu coasta Mântuitorului. Normal ar 

fi fost în cazul pipãirii, ca Hristos sã spunã: „Pentru cã M-ai pipãit ai crezut“. 

Având însã în vedere invitatia lui Hristos adresatã lui Toma: „Adu degetul tãu 

încoace si vezi mâinile Mele si adu mâna ta si o pune în coasta Mea“ se poate 

sustine si contrariul. Exegeza textului permite ambele interpretãri.264 

Sunt si unii care spun cã din bunãcuviintã, din smerenie, Toma n-ar fi 

îndrãznit sã-L pipãie pe Mântuitorul.  

Biserica însã, la aceastã sãrbãtoare ne spune altceva. Slujba din 

Penticostar afirmã fãrã umbrã de îndoialã cã Toma a pipãit coasta lui Hristos cel 

înviat. Ni se spune în acest sens la Vecernie:    

          „Toma, cel ce se zice Geamãn, nu era cu dânsii când ai 

intrat, Hristoase, usile fiind încuiate; pentru aceasta si necre- 

zând el spuselor  lor, din necredintã întru credintã l-ai întãrit. 

Nu ai socotit Bunule, lucru de ocarã, a-i arãta lui preacuratã 

coasta Ta si ranele mâinilor si ale picioarelor.  Iar el pipãind 

si vãzând,  Te-a mãrturisit pe Tine a fi nu numai Dumnezeu si 

nici  numai om,  ci a strigat:  Domnul meu si  Dumnezeul meu  

slavã Tie!“265  

Lucrul este reafirmat în multe rânduri la Utrenie, iar Condacul si Icosul 

praznicului au în centrul atentiei tocmai acest fapt. „Toma cu dreapta lui cea 

                                              
264 Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium, III Teil, 1975, Herder, Freiburg, Basel Viena, p. 390-

394. 

265 Penticostarul, ed. cit. Vecernia Duminicii Tomei, Doamne strigat-am, stihira 3, p. 50. 
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iubitoare de încredintare a cercat coasta Ta cea de viatã dãtãtoare Hristoase 

Dumnezeule“ 266, mãrturisim cântând sau rostind Condacul praznicului, iar citind 

Icosul ne mirãm de cele  întâmplate si spunem:  

         „Cine a ferit atunci mâna Ucenicului nearsã,  când s-a apro- 

piat de coasta cea de foc a Domnului?  Cine i-a dat ei  îndrãznealã 

de a putut pipãi osul cel de vãpaie?  Numai coasta care a fost pipã- 

itã.  Cã dacã coasta n-ar fi dat putere dreptei celei de lut, cum ar fi 

putut pipãi Patimile cele ce au clãtit pe cele de sus si pe cele de jos? 

Harul  acesta,  de a o pipãi pe ea,  a fost dat Tomei,  si a strigat lui 

Hristos: Domnul meu esti si Dumnezeul meu“. 267 

Ne mirãm si noi de cele întâmplate si mãrturisim cã puterea de a face 

acestea i s-a dat lui Toma de cãtre Hristos Insusi, Cel ce S-a lãsat pipãit pentru a-l 

încredinta pe Toma si pe noi. Asupra acestui lucru se opreste si Sinaxarul zilei care 

ne spune cã: „In aceastã zi, în a doua Duminicã dupã Pasti prãznuim înnoirea 

Invierii lui Hristos si pipãirea Lui de Sfântul Apostol Toma“. 268 In cuprinsul 

Sinaxarului ni se spune cã Toma a cercetat cu „bãgare de seamã si încredintându-se 

prin pipãire (cãci i s-a îngãduit sã vadã si sã facã aceasta spre încredintare, desi 

era (Hristos) cu trup desãvârsit nestricãcios si îndumnezeit) a strigat: Domnul meu 

esti si Dumnezeul meu“. 269  

Pentru noi lucrurile sunt clare. Credinta noastrã este cea a Bisericii si ea 

ne spune la acest praznic cã Toma a pipãit cu adevãrat coasta Mântuitorului, lucru 

pe care noi îl credem si îl mãrturisim fãrã nici o umbrã de îndoialã. 

 

2. Ce a însemnat pentru Mântuitorul faptul pipãirii din partea 
lui Toma ? 

  

Stiind cã Toma a pipãit coasta lui Hristos, este normal sã ne întrebãm 

cum a privit Mântuitorul acest lucru. La slujba din aceastã Duminicã aflãm cã 

Domnul a „rãbdat necredinta Tomei“, din iubire de oameni, pentru a-l încredinta pe 

acesta de adevãrul Invierii. Primul lucru afirmat în cadrul slujbei praznicului este cã 

Mântuitorul a rãbdat pipãirea precum mai înainte rãbdase Patimile:  

         „Precum mai înainte a rãbdat crucea si uciderea cea nedreap- 

tã, asa si acum, înviind din mormânt si stând înaintea Ucenicilor, ca 

                                              
266 Ibidem. Utrenia Duminicii Tomei, Condac, p. 56. 

267 Ibidem. ..........................................Icos, p. 57. 

268 Ibidem............................................Sinaxar, p. 58. 

269 Ibidem..........................................................p. 58. 
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un Atotputernic, usile fiind încuiate, rabdã Hristos cu iubire de oa- 

meni si pipãirea“. 270 

Era o mare durere pentru Mântuitorul sã vadã necredinta înflorind chiar 

în rândurile Ucenicilor Sãi. Necredinta oamenilor în dumnezeirea Lui îl dusese pe 

Hristos la patimi, cruce si moarte, pe care le rãbdase din iubire de oameni. Acum 

odrãslea chiar între Ucenici necredinta în Inviere, pe care vrând s-o spulbere încã 

din fasã, Hristos se lasã pipãit pentru a dovedi realitetea Invierii si dumnezeirea Lui, 

a Celui ce toate le-a suferit din iubire pentru noi. La Vecernia mare ni se spune cã 

Mântuitorul nu a socotit pipãirea „un lucru de ocarã“ 271, ci L-a lãsat pe Toma sã 

pipãie pentru a se încredinta. Hristos cel ce spusese multimilor pilde, ca cele despre 

oaia cea pierdutã, despre drahma cea pierdutã sau despre fiul risipitor (Luca 15) este 

si primul împlinitor cu fapta al învãtãturilor Sale, nesocotind josnic nici un lucru, 

când acesta este fãcut pentru a salva un fiu rãtãcit, ci iubind este gata sã facã orice 

pentru mântuirea celui pierdut, pentru aflarea celui rãtãcit. 

         „Iubitorule de oameni, mare si neînchipuitã este multimea în- 

durãrilor Tale!  Cã îndelung ai rãbdat;  de iudei fiind lovit peste o- 

braz, de Apostol pipãit si de cei ce Te tãgãduiau pe Tine mult ispitit“. 272 

Mai mult, Hristos a rãbdat pipãirea chiar cu bucurie pentru cã scopul Lui 

era de a-l încredinta pe Toma, dar si pe noi toti de Invierea Sa din morti. 

       „Te bucuri fiind pipãit; pentru aceea Iubitorule de oameni, spre 

aceasta îndemni pe Toma,  tinzându-i coasta,  celui ce nu credea, si 

încredintezi lumea, Hristoase, de Invierea Ta cea de a treia zi“. 273 

Iatã cã Dumnezeu fiind iubire, pãtimeste, suferã cu bucurie tot ce e 

necesar pentru a-l încredinta pe om, pentru a-l ridica si a-l face în cele din urmã 

pãrtas al iubirii Sale. Este un îndemn si pentru noi, ca asa cum Hristos din iubire a 

rãbdat crucea, tot astfel si noi sã rãbdãm cu iubire îndoielile, slãbiciunile celor din 

jurul nostru, sã fim si noi într-o tot mai mare mãsurã iubire. 

 

3. Ce a însemnat pentru Apostolul Toma însusi faptul de a fi 
pipãit pe Domnul ? 

 

In relatarea biblicã a arãtãrii Mântuitorului Ucenicilor Sãi, în mod special 

pentru Toma sunt cuprinse cuvintele lui Iisus adresate Ucenicului: „Adu degetul tãu 

încoace si vezi mâinile Mele si adu mâna ta încoace si o pune în coasta Mea si nu fi 

                                              
270 Ibidem. Vecernia micã, Doamne strigat-am, stihira 1, p. 48. 

271 Ibidem. Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 3, p. 50. 

272 Ibidem.Vecernia mare, Stihoavnã, Slavã...Si acum..., p. 53. 

273 Ibidem. Utrenia Praznicului, cântarea 4, stihira 2, p. 55. 
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necredincois ci credincios“. (Ioan 20, 27). Pentru Apostol, pipãirea rãnilor 

Mântuitorului a însemnat tocmai încredintarea, întãrirea în credintã. La Litia 

praznicului mãrturisim cã : „Toma dacã s-a atins cu degetul de Stãpânul, cu glas 

tare a strigat: Tu esti Dumnezeul si Domnul meu“. 274 In aceeasi ordine de idei 

afirmãm la stihoavna Vecerniei: 

          „O uimitoare minune! Necredinta a rodit credintã adevãratã. 

Cã zicând Toma: de nu voi vedea nu voi crede; pipãind coasta, teo- 

loghisea pe Cel întrupat, ca pe însusi Fiul lui Dumnezeu“. 275 

Faptul de a fi pipãit pe Domnul a însemnat pentru Apostol încredinterea 

lui. Indoiala si necredinta acestuia s-au transformat în credintã, în încredintarea 

despre Invierea si dumnezeirea Mântuitorului. Toma prin pipãire nu numai cã s-a 

încredintat dar s-a si umplut de har, devenind între Apostoli primul care a 

propovãduit pe Iisus cel înviat om si Dumnezeu adevãrat. 

         „Limba ta cea preafericitã este lãudatã, o Geamãnule; cã ea a 

propovãduit întâi, cu dreaptã cinstire de Dumnezeu, pe Dãtãtorul de 

viatã Iisus, Dumnezeu si Domn, umplându-se de har prin pipãire“. 276 

Sã luãm aminte: Toma s-a convins de realitatea Invierii si a devenit 

propovãduitor al ei doar prin umplerea de har, dãruit de Mântuitorul. Fãrã acest har 

n-ar fi avut nici convingerea, nici tãria de a propovãdui. Nici noi nu ne putem 

încredinta despre Inviere, decât prin mijlocirea harului lui Dumnezeu. La acest har 

dumnezeiesc putem ajunge împlinind faptele credintei, si cerând încredintarea, 

credinta de la Domnul Hristos, Singurul care poate sã ne-o dea, mãrturisindu-ne 

sinceri neputinta si necredinta noastrã, iar Iisus, în mod sigur, asa cum odinioarã l-a 

încredintat pe Toma, ne va încredinta si pe noi. 

 

4. Ce înseamnã pentru noi cei credinciosi faptul cã Sfântul 
Apostol Toma l-a pipãit pe Domnul cel înviat ? 

 

Faptul cã Sfântul Apostol Toma l-a pipãit pe Hristos cel înviat, nu a avut 

ca urmare doar încredintarea acestuia, ci este o mãrturie a Invierii pentru întreaga 

lume, din încredintarea lui Toma cel ce a pipãit rãnile Mântuitorului, sporind si 

credinta noastrã în Inviere. Hristos, bucurându-Se cã Toma s-a convins de Invierea 

Sa, si cã va da si altora, mai ales celor din viitor, un nou temei de credintã, foloseste 

ocazia de a spune cã întru cât nu va rãmâne mereu pe pãmânt, ca sã le dea prin 

pipãire acest temei de credintã, fericiti vor fi, cei care vor crede, multumindu-se cu 

mãrturisirile date de Apostoli, pe temeiul verificãrii Invierii de cãtre ei277:“Pentru 

cã M-ai vãzut, ai crezut. Fericiti cei ce n-au vãzut si au crezut“ (Ioan 20, 29).  In 

acest sens ni se spune la Vecernia Praznicului cã: „Necredinta cea curatã a Tomei 

                                              
274 Ibiddem. Litie, stihira 2, p. 52. 

275 Ibidem. Vecernia mare, Stihoavnã, stihira 2, p. 52. 

276 Ibidem. Utrenie, cântarea 4, oda 4, p. 56. 

277 Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, op. cit.  p. 275. 
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inimile credinciosilor la cunostintã le-a adus“. 278 Slujba mentioneazã chiar faptul 

cã Hristos se bucura când era pipãit stiind cã acest fapt avea sã ducã la încredintarea 

întregii lumi: 

       „Te bucuri fiind pipãit; pentru aceea Iubitorule de oameni, spre 

aceasta îndemni pe Toma,  tinzându-i  coasta,  celui ce nu credea  si 

încredintezi lumea,  Hristoase,  de Invierea Ta cea de a treia zi“. 279 

Pe marginea acestui text putem afirma cã faptul pipãirii nu a fost deloc 

întâmplãtor ci s-a înscris în lucrarea providentialã a lui Dumnezeu, Care le-a rânduit 

pe toate spre folosul nostru, Care a fãcut ca necredinta lui Toma sã dovedeascã 

Invierea lui Hristos „Inaintea tuturor neamurilor“. 280 

„A fost importantã verificarea Invierii lui Hristos, prin Apostoli, fapt ce 

le-a dat puterea sã mãrturiseascã adevãrul ei, si prin aceasta pe Hristos Insusi 

ca Dumnezeu, cu pretul vietii lor. Dar importantã va fi si credinta celor ce n-

au putut face personal verificarea Invierii, dar pe temeiul Apostolilor, vor 

merge si ei pânã la moarte pentru credinta lor. Aceasta face posibilã 

continuitatea Bisericii“.281 Necredinta Tomei s-a arãtat roditoare de credintã, 

iar noi cei ce ne încredintãm si prin mãrturia lui Toma despre faptul Invierii, 

ne bucurãm si-L mãrturisim pe Hristos Dumnezeu si Om: 

          „Simt cea mai mare bucurie,  Mântuitorule al meu, vãzând 

doveditã Invierea Ta, din cele de care, cu îndrãznealã s-a învred- 

nicit Toma  a se atinge;   pentru  aceasta  pe Tine  Te  mãrturisim  

Dumnezeu si Om, purtând douã lucrãri firesti ale acelora din ca- 

re esti alcãtuit“.282 

 

5. Cine este Cel ce a fost pipãit de Sfântul Apostol Toma ? 

 

Apãrând între Apostoli, Iisus a arãtat cã stia de îndoiala lui Toma si de 

declaratia lui cã nu va crede de nu va pune mâna în smnul cuielor si în al sulitei din 

coasta Lui.283 „Adu degetul tãu încoace si vezi mâinile Mele si adu mâna ta si o 

pune în coasta Mea, si nu fi necredincios ci credincios“ (Ioan 20, 27). „Deci 

verificând cã Eu Insumi, Invãtãtorul tãu, de Care stii cã a fost rãstignit, stau în fata 

ta, nu te mai îndoi ci crede în Invierea Mea. Toma a rãspuns exprimându-si în mod 

concentrat credinta sa. Dacã Invãtãtorul sãu a înviat, El e cu adevãrat Dumnezeu, pe 

Care îl recunoaste ca Stãpânul sãu: <<Domnul meu si Dumnezeul meu>>“.284 

                                              
278 Penticostarul, ed. cit. Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 4, p. 50. 

279 Ibidem. Utrenie, cântarea 4, oda 5, p.58. 

280 Ibidem. Utrenie, câtarea 7, oda 3, p. 58. 

281 Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, op. cit. p. 275. 

282 Penticostarul, ed. cit. Duminicã seara, Vecernie, Doamne strigat-am, stihira 3, p.62. 

283 Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, op. cit. p. 275.  

284 Ibidem. p. 275. 
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Cântãrile de la slujba Duminicii a doua dupã Pasti repetã de multe ori exclamatia de 

uimire a Sfântului Apostol Toma în urma întâlnirii cu Mântuitorul: „Domnul meu si 

Dumnezeul meu!“ (Ioan 20, 28). Accentuarea puternicã a acestei afirmatii, a acestei 

mãrturisiri se datoreazã faptului cã ea Il reveleazã pe Cel ce S-a lãsat pipãit de 

Toma ca Dumnezeu si Om. Sinaxarul sãrbãtorii ne spune cã Toma „a strigat 

Domnul meu si Dumnezeul meu, una pentru trup iar alta pentru dumnezeire“.285 

Aceasta înseamnã cã Toma spunând „Domn“ se referea la persoana lui Iisus ca om, 

iar spunând „Dumnezeu“ avea în vedere dumnezeirea Lui. 

           „Venit-ai Hristoase  cu strãlucirea cea neacoperitã a dum- 

nezeirii Tale,  usile fiind încuiate  si stând  în mijlocul  Ucenicilor, 

le-ai descoperit coasta Ta; si arãtându-le semnele ranelor  mâini- 

lor  si ale picioarelor Tale,  si risipind  mâhnirea nelinistei lor,  ai 

strigat lãmurit: Precum vedeti dupã trupul care vã stã acum înain- 

te prieteni nu port fire de duh.  Iar pe Ucenicul care se îndoia, l-ai 

îndemnat sã se atingã  cu fricã;  zicându-i:  Tu  care ispitesti toate, 

vino si nu te mai îndoi. Iar el simtind cu mâna firea Ta cea îndoitã, 

cu fricã a strigat cu credintã: Domnul meu si Dumnezeul meu, sla- 

vã Tie“. 286 

Cel pipãit de Toma era deci Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit pe 

pãmânt, a trãit împreunã cu oamenii, a fost rãstignit si omorât de ei, dar dupã trei 

zile a înviat si S-a arãtat Ucenicilor Sãi pentru a-i încredinta despre Invierea si 

dumnezeirea Lui, lucru pe deplin realizat, deoarece dupã pipãire Toma „teologhisea 

pe Cel întrupat ca pe însusi Fiul lui Dumnezeu“. L-a cunoscut pe El ca pe Cel ce a 

pãtimit cu trupul si L-a propovãduit Dumnezeu, Cel ce a înviat; si a strigat plin de 

bucurie: Domnul meu si Dumnezeul meu slavã Tie“.287 Noi, plini de bucurie, ne 

alãturãm lui Toma celui ce s-a încredintat si îl mãrturisim împreunã cu el pe Hristos, 

Dumnezeu si Om, rugându-ne Lui pentru mântuirea sufletelor noastre. 

 

6. Texte reprezentative din rânduiala de slujbã de la Duminica 
Tomei 

 

Ca la orice praznic, textele care caracterizeazã cel mai bine întreaga 

sãrbãtoare si care se fac cel mai mult auzite în cadrul slujbelor, sunt Troparul, 

Condacul si Icosul praznicului.  

Troparul sãrbãtorii vesteste Invierea lui Hristos din morti, mormântul 

fiind pecetluit, si venirea lui la Apostoli, usile fiind încuiate.  

       „Pecetluit fiind mormântul, din mormânt viatã ai rãsãrit, 

Hristoase Dumnezeule; si usile fiind încuiate, înaintea Uceni- 

cilor ai venit, Invierea tuturor, Duh drept printr-însii înnoin- 

                                              
285 Penticostarul, ed. cit. Utrenie, Sinaxar, p. 58. 

286 Ibidem. Litie, stihira 1, p. 50. 

287 Ibidem. Vecernia mare, Stihoavnã, stihira 1, p. 52. 
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du-ne nouã, dupã mare mila Ta“. 288  

Important pentru noi este aici faptul cã Hristos Dumnezeu este Invierea 

noastrã a tuturor, si cã prin Apostolii Sãi, Mântuitorul înnoieste întru noi Duhul cel 

drept. Invierea noastrã vine ca urmare a adevãratei credinte transmise nouã fãrã 

schimbare de la Apostoli. Duhul drept se regãseste acolo unde este credinta dreaptã, 

credinta pe care Apostolii, primind-o de la Hristos au transmis-o mai departe. 

Condacul praznicului:         „Toma cu dreapta lui cea iubitoare de  

încredintare, a cercat coasta Ta cea de viatã dãtãtoare, Hristoase 

Dumnezeule.  Cã dacã ai intrat usile fiind încuiate,  dimpreunã cu 

ceilalti Apostoli  a strigat cãtre Tine:  Domnul meu esti si Dumne- 

zeul meu!“ 289         ca si Icosul acestuia: 

           „Cine a ferit atunci mâna Ucenicului  nearsã, când s-a apro- 

piat de coasta  cea de foc a Domnului?  Cine i-a dat ei  îndrãznealã 

de putut pipãi osul cel de vãpaie?  Numai coasta  care a fost pipãitã. 

Cã dacã coasta n-ar fi dat putere dreptei celei de lut, cum ar fi putut 

pipãi Patimile cele ce au clãtit  pe cele de sus si pe cele de jos?  Ha- 

rul acesta de a o pipãi pe ea a fost dat Tomei, si a strigat lui Hristos:  

Domnul meu esti si Dumnezeul meu“ 290    au în vedere faptul pipãirii 

rãnilor Mântuitorului de cãrte Toma. In Condac se insistã asupra faptului cã Toma a 

pipãit coasta lui Hristos cel înviat si venit acum la Apostoli prin usile încuiate, iar 

Icosul accentueazã faptul cã Toma s-a bucurat de un mare har, primind de la 

Dumnezeu puterea si îngãduinta de a putea pipãi „coasta cea de foc“, „osul cel de 

vãpaie“. Ca urmare a harului Toma a primit încredintarea, a devenit credincios, si 

fiind convins, si-a mãrturisit credinta -“Domnul meu si Dumnezeul meu“. Cel ce are 

o credintã statornicã este asadar si mãrturisitor. Nu se poate ca cineva având o 

credintã sã nu o si mãrturiseascã. Dimpotrivã, crezând cu tãrie, cel credincios va 

oferi mereu  mãrturia nezdruncinatã a credintei sale. 

 

7. Spiritualitatea ortodoxã întemeiatã pe slujba de la Duminica 
Tomei 

In Duminica a doua dupã Pasti, Antipasha, prãznuim înnoirea Invierii lui 

Hristos si pipãirea Lui de cãtre Sfântul Apostol Toma. Acestea sunt cele douã teme 

asupra cãrora se concentreazã întreaga rânduialã de slujbã a praznicului. Ea ni-l 

prezintã pe Hristos cel rãstignit si înviat, Care se aratã Apostolilor pentru a-i 

încredinta pe ei, si prin ei si pe noi de adevãrul Invierii. De mentionat aici faptul cã 

Hristos se descoperã, prezentându-Se Apostolilor în stare de jertfã, ca Cel ce a murit 

si a înviat pentru noi. Atât de puternicã este intentia Mântuitorului, încât chiar îl 

invitã pe Toma sã-i pipãie rãnile. Vrea deci sã fie cunoscut ca Cel ce S-a jertfit 

pentru noi. In starea de jertfã S-a arãtat El Apostolilor pânã la Inãltare si în aceastã 

                                              
288 Ibidem. Troparul sãrbãtorii, p. 49. 

289 Ibidem. Condacul praznicului, p. 56. 

290 Ibidem. Icosul  sãrbãtorii, p. 57. 
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stare ni se oferã si nouã la fiecare sfântã liturghie. Legãtura noastrã cu Dumnezeu 

este asadar prin Hristos cel jertfit pentru noi din iubire. Precum odinioarã Toma, si 

noi la fiecare liturghie  nu doar îl pipãim ci ne împãrtãsim cu El, devenind una cu 

El. Innoirea Invierii noi o prãznuim în fiecare Duminicã, la fiecare liturghie, când 

ne unim cu Hristos, asteptând si dorind unirea mai adevãratã în împãrãtia cea 

vesnicã.291 

Mãrturisirea noastrã la acest praznic, este aceea cã Toma L-a pipãit pe 

Mântuitorul cel înviat din morti. Pipãirea s-a fãcut pentru cã asa a vrut Dumnezeu, 

pentru ca Toma si prin el noi toti, sã fim încredintati de Invierea si  de dumnezeirea 

lui Iisus Hristos, si convinsi de acestea sã spunem si noi cu Toma: „Domnul meu si 

Dumnezeul meu slavã Tie“.   

 

8. Pace vouã 

 

„Si a venit Iisus, usile fiind încuiate, si a stat în mijloc si a zis: Pace 

vouã!“  (Ioan 20, 19, 26). 

Dupã relatarea Sfântului Evanghelist Ioan, în seara Invierii, ca si la opt 

zile dupã aceasta, Hristos venind în mijlocul Ucenicilor Sãi li S-a adresat cu  

cuvintele „Pace vouã!“ Este primul cuvânt pe care Mântuitorul  l-a spus Ucenicilor 

Sãi. „I-a salutat cu cuvântul <<Pace vouã>> ca sä-i scoatã din tulburarea pe care le-

o provoca gândul cã poate e un duh“292, deoarece venise la ei prin usile încuiate 

(ioan 20, 19, 26), dar si pentru a le arãta prin aceasta pacea pe care o aduce lumii 

prin Invierea Lui.293 

„Pace au vestit îngerii la venirea Fiului lui Dumnezeu ca om în lume. 

Pace le vesteste El ucenicilor spre a o vesti si ei lumii.294 Pace ne spune si nouã 

Hristos de câte ori îi dãm posibilitatea sã vinã în mijlocul nostru, fie cã suntem 

singuri în rugãciune dar mai ales atunci când ne adunãm împreuna pentru a celebra 

liturghia.  „Pace vouã“- este urarea pe care preotul o face credinciosilor atât de des 

în cadrul tuturor sfintelor slujbe. 

 In a doua Duminicã dupã Pasti, ca si în seara zilei de Pasti, la Vecernie, 

Biserica ne transmite salutul de urare al lui Hristos cel înviat - „Pace vouã“. 

Impãrãtia lui Dumnezeu, a cãrei temelie Hristos a pus-o prin Moartea si Invierea sa, 

e împãrãtia pãcii între oameni, deoarece e împãrãtia pãcii constiintei lor cu 

Dumnezeu, a pãcii pe care le-o dã oamenilor siguranta cã vor trãi în veciHristos a 

înviat ca sã ne aducã pace, pace cu Tatãl si pace între noi. Primul lucru pe care ni-l 

vesteste Hristos cel înviat este „Pace vouã“, ce echivaleazã si cu: „Credeti în 

Invierea Mea, nu vã mai lãsati tulburati de gânduri de îndoialã în Invierea Mea“.295 

                                              
291 Liturghier, Bucuresti, 1980, vezi rugãciunea preotului dupã împãtrãsanie, la turnarea pãrticelelor în 

cinstea celor nouã cete  de sfinti în potir, p. 154. 

292 Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, op. cit. p. 268. 

293 Ibidem. p. 268. 

294 Ibidem. p. 268. 

295 Ibidem. p. 268. 
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B. Duminica Mironositelor 

                                

                                „Ucenitele aduc lui Hristos mir, iar eu drept mir 

                          aduc cu acestea cântare“. 296 
 

 

In Duminica a treia dupã Pasti, Biserica noastrã a rânduit a se face 

pomenirea femeilor Mironosite si în acelasi timp a lui Iosif din Arimateea, care 

fusese ucenic în ascuns al Domnului, si a lui Nicodim cel ce venise noaptea la 

Mântuitorul.  

Imediat dupã Invierea lui Hristos au fost unii care au contestat acest fapt. 

Sãmânta lor s-a înmultit mereu, iar învãtãtura înmultindu-se s-a diversificat, astfel 

cã unii sustin pânã astãzi cã Hristos n-a înviat ci a fost furat din mormânt, altii chiar 

cã n-ar fi murit ci din cauza grelelor suferinte ar fi cãzut într-un adânc lesin, din care 

în rãcoarea mormântului S-a trezit si a fugit de acolo, iar altii în sfârsit, cã El ar fi 

murit cu adevãrat dar n-a înviat niciodatã ci unii din ucenicii Lui prea înflãcãrati ar 

fi avut unele halucinatii, pãrându-li-se cã l-ar fi vãzut pe Hristos.297 

Aceste lucruri avându-le în vedere Biserica a rânduit ca imediat dupã 

mãretul praznic al Invierii sã se facã pomenirea unor persoane care dau mãrturie 

despre faptul cã Hristos a înviat. In seara zilei Invierii se face pomenirea venirii lui 

Hristos în mijlocul Ucenicilor Sãi, prin usile încuiate, în a doua Duminicã dupã 

Pasti se prãznuieste a doua arãtare a lui Hristos Ucenicilor Sãi, de fatã fiind acum si 

Toma care lipsise la prima arãtare a Mântuitorului si care este invitat chiar la 

pipãirea ranelor Domnului pentru a alunga orice umbrã de îndoialã, si în sfârsit în a 

treia Duminicã dupã Pasti se face pomenirea altor martori ai lui Hristos cel înviat, a 

femeilor Mironosite. Acestea erau femei credincioase care îl urmaserã pe Iisus în 

timpul activitãtii Sale publice, asistaserã cu curaj la Patimile Sale, si îi pregãtiserã 

trupul preacurat pentru înmormântare. Deoarece  fãcuserã acest lucru în grabã, din 

pricina sãrbãtorii iudaice a Pastelui, veneau dupã trecerea acesteia la mormânt 

pentru a plini cele ce mai erau necesare în legãturã cu îmbãlsãmarea trupului. 

Sfintele Evanghelii ne spun cã venind ele la mormânt în prima zi a sãptãmânii 

(Duminica) au gãsit mormântul gol.  Tot atunci li s-au arãtat îngeri care le-au vestit 

bucuria Invierii, si apoi ele l-au vãzut chiar si pe Hristos cel înviat (Matei 28, 1-7; 

Marcu 16, 1-10; Luca 24, 1-10; Ioan 20, 1, 11-17). 

Impotriva celor ce sustin cã Hristos n-ar fi murit, Biserica aduce pe lângã 

femeile Mironosite, care de fapt au fost nu numai martori ai Invierii, ci si ai mortii 

                                              
296 Penticostarul, ed. cit. stih la Sinaxarul praznicului, p.105. 

297 Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran si Arhid. Prof. Dr. Ioan Zãgrean, Teologia Dogmaticã, Manual pentru 

Sdeminariile Teologice, Bucuresti, 1991, p. 252-255. 
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si înmormântãrii lui Iisus, încã doi martori; Iosif si Nicodim, cei care l-au 

înmormântat pe Iisus cel rãstignit.  

Aducând aceste mãrturii ale Mortii si Invierii, Biserica stãruie la acest 

praznic asupra însemnãtãtii celor douã momente din viata Mântuitorului, asupra 

faptului cã ele au constituit de fapt douã etape ale unei singure lucrãri. aceea de 

mântuire a noastrã.  

 

1. Martori ai Inmormântãrii si Invierii Domnului 

 

In aceastã Duminicã facem pomenirea unor persoane care au fost de fatã 

în mod activ la înmormântarea Domnului si care l-au vãzut dupã ce a înviat din 

morti.  

 

a) Martori ai Inmormântãrii 

Martori ai mortii si înmormântãrii lui Iisus au fost desigur ostasii romani 

însãrcinati cu paza trupurilor osânditilor dupã ducerea la împlinire a executiei. 

Sfintele Evanghelii ne prezintã chiar relatarea sutasului cãruia i se încredintase 

comanda celor ce au indeplinit executia. Acesta vãzând felul în care a murit Iisus a 

rostit: „Cu adevãrat Fiul lui Dumnezeu era Acesta“. (Matei 27, 54; Marcu 15, 39) . 

In Sfânta Evanghelie de la Ioan este mentionat si episodul cu zdrobirea fluierelor 

picioarelor osânditilor, care lui Iisus nu i s-a aplicat fiindcã murise între timp (Ioan 

19, 31-37). Pe lângã acestia Biserica se opreste în mod deosebit asupra a doi martori 

ai mortii si înmormântãrii lui Iisus: Iosif si Nicodim. Dupã moartea lui Iisus cei doi 

I-au îmbãlsãmat si înmormântat trupul. Iosif este mentionat în toate cele trei 

Evanghelii sinoptice (Matei 27, 57-60; Marcu 15, 43-46; Luca 23, 50-55). Impreunã 

cu el, în Evanghelia dupã Ioan este mentionat si Nicodim (Ioan 19, 38-42). Cele 

relatate de Sfintii Evanghelisti Biserica le-a preluat în cultul sãu si ni le pune în 

vedere la acest praznic. 

          „Pe Tine, Cele ce Te îmbraci cu lumina ca si cu o hainã, 

pogorându-Te  de pe lemn,  Iosif  împreunã cu Nicodim,  si vã- 

zându-Te mort, gol si neîngropat, cuprins de jale plinã de milã 

tânguindu-se, zicea: Vai mie prea dulce Iisuse; pe Tine , cu pu- 

tin înainte, soarele vãzandu-Te  rãstignit pe cruce, cu întuneric 

s-a îmbrãcat si pãmântul de fricã s-a clãtit si  catapeteasma Bi- 

sericii s-a rupt; dar iatã cã acum  te vãd , de voie supunându-Te  

mortii pentru mine.  Cum Te voi îngropa Dumnezeul meu?  Sau 

cum Te voi înfãsura în giulgiuri?  Cu ce mâini mã voi atinge de  

trupul Tãu cel curat? Sau ce cântãri voi cânta plecãrii Tale din- 

tre noi Indurate? Mãresc Patimile Tale; laud îngroparea Ta îm- 

preunã cu Invierea, strigând: Doamne slavã Tie!“ 298 

                                              
298 Penticostarul, ed cit. Duminica Mironositelor, Vecernia mare, Stihoavnã, Slavã..., p. 92. 
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Aici sunt cuprinse în formã poeticã relatãrile Sfintilor Evanghelisti 

precum si starea interioarã a lui Iosif si a lui Nicodim, aflati în situatia de a-l 

înmormânta pe Iisus. Hristos a fost asadar mort si îngropat: 

         „Cu giulgiuri înfãsurând Iosif  trupul Tãu Hristoase,  în 

mormânt nou Te-a pus pe Tine, mântuirea noastrã, dar pe cei 

morti ca un Dumnezeu i-ai înviat“. 299 

Unul din Troparele praznicului insistã asupra aceluiasi lucru: 

        „Iosif cel cu bun chip,  de pe lemn  pogorînd  preacuratul  

Tãu trup,  cu giulgiu curat înfãsurându-L  si cu miresme îngro- 

pându-L în mormânt nou L-a pus; dar a treia zi ai înviat Doam- 

ne, dãruind lumii mare milã“. 300 

Troparul acesta se rosteste de cãtre preot la fiecare sfântã liturghie, la 

sfârsitul vohodului mare, în timp ce aseazã cinstitele daruri pe sfânta masã.  

Intre martorii mortii si înmormântãrii lui Iisus se numãrã si femeile 

Mironosite, pe care de asemenea Sfintii Evanghelisti le mentioneazã ca fiind de fatã 

când Mântuitorul murea pe cruce si era pus de Iosif cu Nicodim în mormânt (Matei 

27, 55-56, 61;   Marcu 15, 40-41, 47;   Luca 23, 55-56;   Ioan 19, 25). Penticostarul 

le prezintã pe mironosite mai ales ca martori ai Invierii Mântuitorului, dar tocmai în 

aceastã posturã, venind la mormânt încã întuneric fiind, pentru a îmbãlsãma trupul 

lui Iisus, este evident cã ele fuseserã de fatã activ si la înmormântare si cunosteau 

foarte bine starea si locul în care se afla trupul Mântuitorului. 

 

b) Martori ai Invierii 

De fapt nu existã martori ai Invierii lui Hristos. Evangheliile nu ne 

prezintã nici un martor al Invierii. Ele ne spun doar cã dimineata la venirea 

Mironositelor, în mormânt stãteau doi îngeri, dintre care unul le-a spus cã Hristos a 

înviat (Matei 28, 1-6; Marcu 16, 1-6; Luca 24, 1-7; Ioan 20, 11-13). Evenimentul 

însusi însã nu a fost vãzut de nimeni si nici nu putea fi vãzut. Marile taine nu pot fi 

privite de ochii acoperiti de solzii pãcatului. Si cine dintre muritori ar fi putut sã 

vadã pogorârea la iad a Mântuitorului, care constituie un singur corp cu Invierea? 

Sau cine cu ochi trupesti putea privi cum Hristos îi scoate pe cei drepti din iad, 

ducându-i împreunã cu El în rai? Strãjerii mormântului, ne spune Sfântul Evan-

ghelist Matei, s-au cutremurat si s-au fãcut ca morti, când îngerul Domnului, venind 

din cer cu cutremur, a prãvãlit piatra de la gura mormântului (Matei 28, 2-4). Cum 

ar fi putut cineva suporta sã vadã însãsi Invierea îmbrãcat fiind în stricãcioasele 

haine de piele? 

Existã însã, conform mãrturiei  Sfintelor Evanghelii, martori ai lui 

Hristos cel înviat. Penticostarul, preluând relatãrile acestora (Matei 28, 1-10;   

Marcu 16, 1-10;   Luca 24, 1-10;   Ioan 20, 1-17) ne prezintã pentru a ne încredinta 

de realitatea Invierii, pe primii martori ai Mântuitorului înviat - femeile Mironosite. 

Citim astfel în Sinaxarul praznicului cã acestea s-au numit Mironosite, deoarece 

                                              
299 Ibidem. Utrenia Duminicii Mironositelor, câtarea 1, canonul 3, oda 6, p. 97. 

300 Ibidem, Vecernia mare, Tropar, Slavã..., p. 93. 
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Inainte de înmormântare unseserã cu miruri Trupul Domnului dupã obiceiul 

iudeilor.301 Din pricina faptului cã începea sãrbãtoarea „nu fãcuserã lucrul asa cum 

se cuvenea.302 Având însã, ca niste ucenite, „dragoste înfocatã pentru Hristos, 

cumpãrând miruri de mult pret, au venit noaptea la mormânt,  atât de frica iudeilor 

cât si din pricina obiceiului,  ca sã-L plângã si sã-L ungã cu miresme în zorii zilei si 

sã împlineascã atunci ce nu se putuse face din pricina grabei la îngropare. Iar dacã 

au ajuns ele la mormânt, aleasã arãtare au vãzut: Doi îngeri strãlucitori sezând 

înlãuntrul mormântului si  altul pe piatrã.  Dupã aceea, au vãzut si pe Hristos si I  

s-au închinat“. 303 Sinaxarul ne prezintã nominal pe cele mai importante dintre 

Mironosite: „Mironositele au fost multe, dar Evanghelistii fac amintire numai de 

cele mai însemnate, trecând cu vederea pe celelalte. Acestea erau: mai întâi de 

toate Maria Magdalena din care Hristos alungase sapte demoni si care dupã 

Invierea Domnului, ducându-se la Roma dupã cum se spune a dat unei morti 

neasteptate pe Pilat si pe arhierei, istorisind cezarului Tiberiu cele fãcute de aceia 

împotriva lui Hristos. Mai târziu a murit la Efes si a fost înmormântatã de Ioan 

Teologul; iar sfintele ei moaste au fost duse la Constantinopol de preaînteleptul 

Leon. A doua mironositã a fost Salomeea, fiica lui Iosif logodnicul, care a avut sot 

pe Zevedei, din care s-au nãscut Ioan Evanghelistul si Iacov... A treia dintre 

mironosite este Ioana, femeia lui Cuza, care era epitrop si iconom al casei lui Irod. 

A patra mironositã este Maria si a cincea Marta, surorile lui Lazãr; a sasea Maria 

lui Cleopa si a saptea Suzana“. 304 Pe toate aceste evlavioase femei noi le 

cunoastem sub numele de mironosite si condusi de Penticostar, în a treia Duminicã 

dupã Pasti ne adresãm Domnului Hristos, zicând:  

         „Mironositele de dimineatã venind si la mormântul Tãu cu 

sârguintã ajungând, Te cãutau pe Tine, Hristoase, ca sã ungã cu 

miresme prea curat Trupul Tãu; si auzind spusele îngerului, sem- 

ne dãtãtoare de bucurie Apostolilor au vestit: Cã a înviat Incepã- 

torul mântuirii noastre,  prãdând moartea  si lumii dãruind viatã 

vesnicã si mare milã“. 305  

Ultimul din Troparele sãrbãtorii este tot în legãturã cu femeile mironosite 

pe care îngerul le trimite sã vesteascã Invierea. 

         „Stând lângã mormânt, îngerul a strigat mironositelor femei: 

Miresmele sunt potrivite pentru cei muritori; iar Hristos S-a arãtat  

strãin de putreziciune. Ci strigati:  A înviat Domnul,  dãruind lumii  

mare milã“. 306 

                                              
301 Ibidem. Utrenie, Sinaxar, p. 106. 

302 Ibidem. ........................... p. 106 

303 Ibidem. ...... .................... p. 106. 

304 Ibidem. ............................p. 106. 

305 Ibidem. Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 10, p. 90. 

306 Ibidem. Vecernia mare, Tropar, Si acum..., p. 93. 
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Iatã cã Biserica lui Dumnezeu a rânduit ca noi sã prãznuim dupã Sfântul 

Apostol Toma pe femeile mironosite „ca pe cele ce au propovãduit Invierea si au 

adus multe mãrturii pentru credinta noastrã, întru încredintarea si dovedirea 

lãmuritã a Invierii lui Hristos, ca pe unele care au vãzut cele dintâi pe Hristos 

înviat din morti si au propovãduit tuturor învãtãtura cea mântuitoare si au petrecut 

viata în cel mai bun chip, precum se cuvenea unor femei, care au fost ucenite ale lui 

Hristos“. 307 

 

2. Ce înseamnã a fi martor al lui Hristos Cel rãstignit si înviat? 

 

Una din formele cinstirii sfintilor este si urmarea vietii de sfintenie a lor. 

La o prãznuire a unor martori ai lui Hristos Cel rãstignit si înviat, ne întrebãm ce a 

însemnat pentru ei a fi martori (martiria) si ce înseamnã aceasta pentru noi. Pentru 

mironosite, primul pas în a fi martori ai lui Hristos, a fost urmarea Lui. Când ele au 

fost atrase de farmecul învãtãturii Sale, mai întâi L-au urmat. Au fãcut aceasta 

asumându-si toate riscurile pe care le aducea acest lucru. Ele nu au pretuit atunci 

nimic mai mult ca faptul de a-L urma pe Hristos, fãcând uneori aceasta, chiar mai 

bine decât Apostolii, care în fata patimilor Mântuitorului, fiind cuprinsi de fricã au 

fugit. Al doilea aspect al mãrturiei mironositelor este vestirea, afirmarea cu tãrie în 

fata tuturor, a lucrurilor pe care ele le-au crezut. Prin aceste douã lucrãri ale 

credintei, mironositele au devenit renumite.308 Urmãrii lui Hristos îi urmeazã 

imediat si neconditionat vestirea Lui. Mesajul adresat în dimineata Invierii este 

acela de a propovãdui Invierea: 

                      „Femeilor ascultati glas de bucurie:  Am cãlcat pe  

tiran  în iad si am ridicat lumea din stricãciune;  alergati de spu- 

neti prietenilor Mei bunele vestiri; cãci voiesc sã luminez zidirea  

Mea cu bucurie de acolo de unde a iesit întristarea“. 309 

Si Troparul care le are în vedere pe mironosite, este tot un îndemn, o 

trimitere a lor la propovãduire:       „Stând lângã mormânt, îngerul a strigat 

mironositelor femei: Miresmele sunt cuvenite pentru cei muritori, 

iar Hristos S-a arãtat strãin de putreziciune.  Ci strigati: A înviat 

Domnul, dãruind lumii mare milã“. 310 

Slujba Duminicii Mironositelor ne aratã cã ele si-au luat în serios 

misiunea.                           „Femeile cele de Dumnezeu înteleptite, cu miruri 

în urma Ta au alergat si ca pe un mort cu lacrimi Te cãutau; dar 

bucurându-se s-au închinat Tie, Dumnezeului celui viu  si Pastile  

cele de tainã, Ucenicilor Tãi, Hristoase, au binevestit“. 311 

                                              
307 Ibidem. Utrenie, Sinaxar, p. 106. 

308 Pr. Gheorghe Paschia, Cer si pãmânt-Predici. Bucuresti, 1944, p. 181. 

309 Penticostarul, ed. cit. Luminânda sãrbãtorii, Slavã..., p. 112. 

310 Ibidem. Vecernia mare, Tropar, p. 93. 
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Ca cinstitori ai femeilor mironosite si urmãtori împreunã cu ele, ai lui 

Hristos, celui rãstignit si înviat, suntem si noi chemati sã ne mãrturisim credinta, sã 

vestim tuturor bucuria mântuitoare a Invierii lui Hristos. 

„Sã laude neamurile si popoarele pe Hristos, Dumnezeul  

nostru, Carele a rãbdat de bunã voie crucea pentru noi si 

în iad a rãmas trei zile;  si sã se închine  Invierii Lui celei 

din morti, prin care s-au luminat toate marginile lumii“. 312 

Mãrturia Invierii, propovãduirea Celui rãstignit si înviat, este strigãt de 

chemare, vestire a faptelor minunate, prin care noi am fost ridicati din moarte la 

viatã si de pe pãmânt la cer. O viatã conform Evangheliei este o continuã veste 

bunã, o permanentã afirmare a Invierii lui Hristos. 

 

3. Iubire - Jertfã - Inviere 

 

Notiuni ca: iubire, jertfã, înviere, ocupã un loc central în crestinism. 

Termenii iubire si jertfã apar si în alte spiritualitãti, dar legãtura: iubire-jertfã-

înviere este specificã crestinismului. Acesta are în centru Jertfa si Invierea 

Mântuitorului, care au la bazã iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Legãtura între 

Iubirea, Jertfa si Invierea Mântuitorului este pusã în luminã cu cea mai mare 

claritate de slujba din Duminica Pastilor. La Duminica Mironositelor, este 

subliniatã, pe lângã Jertfa Mântuitorului si jertfa celor ce îi urmeazã Lui. La acest 

praznic, Biserica ne pune înainte câteva modele de iubire jertfelnicã a 

Mântuitorului. -De ce iubire jertfelnicã? -Deoarece iubirea nu poate exista fãrã 

jertfã, adevãrata iubire fiind întotdeauna una jertfelnicã. 313 Hristos ne-a iubit si din 

dragoste pentru noi S-a întrupat, a petrecut împreunã cu noi, a suferit si chiar S-a 

lãsat rãstignit pe cruce. Mironositele n-au putut muri împreunã cu El, dar I-au stat 

aproape în timp ce pãtimea, usurându-I astfel suferinta prin împreuna lor pãtimire. 

Dupã ce Hristos a murit, „ele au plâns, spãlând trupul Domnului cu apa lacrimilor 

lor, „apã mai curatã decât cea din fântâna lui Iosif“. 314 In dimineata Invierii, 

cumpãrând mir, mironositele au venit sã ungã trupul Domnului, biruindu-si firea lor 

femininã, netinând seama de faptul cã mormântul era pãzit de ostasi si refuzând sã 

vadã pericolul la care se expuneau din partea connationalilor evrei, care-L 

rãstigniserã pe Hristos. Sinaxarul sãrbãtorii ne relateazã în acest sens: „Femeile 

mironosite, având ca niste ucenite, dragoste înfocatã pentru Hristos, cumpãrând 

miruri de mult pret, au venit noaptea la mormânt, atât de frica iudeilor cât si din 

pricina obiceiului ca sã-L plângã si sã-L ungã cu miresme“. 315 Dupã constatarea 

                                                                                                                                         
311 Ibidem. Utrenie, cântarea 7, canonul 1, oda 1, p. 107. 

312 Ibidem. Utrenie, Laude, stihira 6, p. 113. 

313 Protos. Olivian Bindiu, De la cuvânt la faptã-predici la duminicile si sãrbãtorile de peste an, Bucuresti, 

1991, p. 29.  

314 Pr. Marin Negulescu, Predici la duminici si sãrbãtori, Bucuresti, 1991, p. 30.  

315 Pnticostarul, ed. cit. Utrenie, Sinaxar, p. 106. 
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Invierii si primirea misiunii de a o vesti ele „au propovãduit Invierea si au adus 

multe mãrturii pentru credinta noastrã“. 316 Iubirea jertfelnicã se vede foarte bine si 

în ce-i priveste pe Iosif si Nicodim, împreunã prãznuiti în aceastã zi. Ei îsi 

asumaserã riscul de a- L coborî pe Hristos de pe cruce si a-L îngropa, aducându-I 

astfel cinste când cei mai multi îl necinsteau. Iosif i-a oferit chiar propriul sãu 

mormânt Mântuitorului, si nu ca unuia ce avea sã învieze, ci ca unui mort în sensul 

cel mai obisnuit al cuvântului. Plata iubirii acestora a fost jertfirea lor de cãtre 

connationalii evrei. Penticostarul ne relateazã cã: „Nicodim pentru cã nu avusese 

aceleasi simtãminte cu iudeii, a fost dat afarã din sinagogã“317,ceea ce practic 

înseamnã excluderea lui din comunitate, lipsirea de orice drepturi, „iar Iosif, dupã 

îngroparea Trupului Domnului a fost aruncat de iudei într-o prãpastie, de unde 

însã a fost scos cu putere dumnezeiascã si a fost dus în Arimateea, care era locul 

lui de nastere“. 318 Prin urmare, iatã si învierea. Cel ce moare pentru Hristos va trãi 

vesnic - „Cine îsi va pierde sufletul pentru Mine si pentru Evanghelie, acela îl va 

scãpa“. (Mc. 8, 35). Viata vesnicã este doar la Dumnezeu. Toti cei care iubindu-L 

pe Hristos, vor avea puterea sã-si jertfeascã viata pentru El, pentru vestirea Invierii, 

sigur vor avea parte de înviere, de petrecerea împreunã cu Hristos. 

                   „Rãstignitu-Te-ai si Te-ai îngropat Hristoase, precum  

ai voit; prãdat-ai moartea si ai înviat întru slavã, ca un Dumnezeu 

si Stãpân, dãruind lumii viatã vesnicã si mare milã“. 319 

 

4. Reflexii teologice la Duminica Mironositelor 

 

O caracteristicã a slujbei de la Duminica Mironositelor, când pomenim 

cu cinstire pe unii din martorii Inmormântãrii si Invierii Domnului, este aceea cã 

pune în evidentã strânsa legãturã dintre Jertfa Mântuitorului si Invierea Sa. Utrenia 

duminicii reia în întregime canonul Pastilor. Legãtura între Moarte si Inviere, 

valoarea Jertfei, însemnãtatea concretã  a aspectului ei mântuitor, este pusã în 

luminã de canonul  numit al Mironositelor. Intre cele douã se gãseste si un al treilea 

canon, al Maicii Domnului, cea prin care toate acestea au fost mijlocite. 

        „Firea cea stãpânitã de demult de moarte si de stricãciune, 

este ridicatã la viata cea nestricãcioasã si pururea vesnicã, prin 

Cel ce S-a întrupat din preacurat pântecele tãu,  Nãscãtoare  de 

Dumnezeu, Fecioarã“ 320,     spunem la slujba Utreniei, adresându-ne 

Maicii Domnului. Crucea, Moartea, Invierea, toate sunt pãrti ale uneia si aceleiasi 

lucrãri.                    „Cu Crucea Ta ai nimicit blestemul lemnului; cu Ingropa- 

rea Ta ai omorât stãpânia mortii; iar cu Invierea Ta,  neamul ome- 

                                              
316 Ibidem.................................................p. 106. 

317 Ibidem.................................................p. 105. 

318 Ibidem.................................................p. 105.  

319 Ibidem. Laude, stihira 7, p. 113. 

320 Ibidem. Utrenie, cântarea 6, canonul 2, oda 1, p. 104. 
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nesc ai luminat“. 321   

Moartea si Invierea Mântuitorului au însemnat „moartea iadului“322, 

„prãdarea vrãsmasului“323, „scularea lui Adam si eliberarea din lanturi a tuturor 

celor legati“324, „potolirea plângerii strãmoasei Eva“325, „sfãrâmarea boldului 

mortii“326, „învierea celor morti“327 si „mântuirea noastrã a tuturor“328. Astfel 

stând lucrurile, noi privim Jertfa si Invierea Mântuitorului ca etape ale aceleeasi 

lucrãri. Desi la slujba acestei Duminici atentia ne este îndreptatã si spre mormântul 

Mântuitorului, acum noi nu ne mai întristãm, ci ne bucurãm, ne bucurãm din pricina 

Invierii. Hristos a murit pentru a învia. In dimineata Invierii mormântul este gol dar 

plin de slava lui Hristos cel înviat. In mormânt se gãsesc îngeri în vesminte 

luminate, care vestesc mironositelor Invierea Domnului. Mormântul e plin de 

luminã: „Acum toate de luminã s-au umplut, si cerul si pãmântul si cele 

dedesupt“.329 Tãria iadului a fost sfãrâmatã, iar cei adormiti întru nãdejde se bucurã 

de Inviere. Ingerul întâmpinã pe mironosite în  mormânt spunându-le: „nu vã 

temeti“ (Mt. 28, 5), pentru cã nu mai aveau de ce sã se teamã. Miresmele pe care le 

aduseserã ca unui mort trebuie înlocuite cu vestirea Invierii Domnului. 

        „Stând lângã mormânt, îngerul a strigat Mironositelor femei: 

Miresmele sunt potrivite pentru cei muritori;   iar Hristos S-a arã- 

tat strãin de putreziciune. Ci strigati: A înviat Domnul, dãruind lu- 

mii mare milã“. 330 

Cultul mortilor se transformã astfel în vestirea Invierii, în cultul Invierii. 

Cei dintre noi, adormiti întru nãdejde, nu sunt morti ci vii, petrecând împreunã cu 

Hristos cel înviat, aceastã împreunã petrecere fiind obiectul rugãciunilor Bisericii 

pentru cei adormiti. Bisericile noastre sunt morminte ale lui Hristos - oricare sfântã 

masã este un altar de jertfã si un mormânt al lui Hristos. Mormintele acestea însã, 

sunt pline de slava Invierii, sunt mormintele de la care sfintitii slujitori preiau si 

vestesc apoi la toatã lumea mesajul Invierii Domnului. Din fiecare altar, din fiecare 

bisericã Hristos Cel înviat îsi face tron al slavei Sale, astfel cã acolo unde se 

propovãduieste Jertfa Lui mântuitoare se vesteste si bucuria Invierii, bucurie pe care 

ne rugãm s-o trãim mai intens în împãrãtia cea vesnicã. 

        „O Pastile cele mari si prea sfintite, Hristoase! O întelep- 

                                              
321 Ibidem. Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 5, p. 89. 

322 Ibidem. Utrenie, cântarea 6, canonul 3, oda 1, p. 104. 

323 Ibidem. Utrenie, cântarea 6, canonul 3, oda 4, p. 104. 

324 Ibidem..............................................................p. 104. 

325 Ibidem. Utrenie, Condac, p. 105. 

326 Ibidem, Utrenie, cântarea 5, canonul 3, oda 5, p. 103. 

327 Ibidem. Utrenie, câtarea 4, canonul 3, oda 7, p. 101. 

328 Ibidem. Utrenie, cântarea 4, canonul 2, oda 2, p. 100. 

329 Ibidem. Utrenie, cântarea 3, canonul 1, oda 1, p. 97. 

330 Ibidem. Vecernia mare, Tropar, Si acum..., p. 93. 
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ciunea si Cuvântul lui Dumnezeu si puterea! Dã-ne nouã sã ne  

împãrtãsim cu Tine, în ziua cea neînseratã a împãrãtiei Tale“. 331 

 

 

 

 

C. Duminica Slãbãnogului si Duminica Orbului 

 

                                  „Indrãzneste, scoalã-te! Te cheamã“. 332  

 

 

Duminicile a doua si a treia dupã Pasti insistã asupra realitãtii Invierii 

Mântuitorului. Slujbele acestor duminici vor sã ne întãreascã convingerea asupra 

faptului cã Hristos a murit si a înviat cu adevãrat. In cele trei duminici urmãtoare, 

desi Invierea Domnului rãmâne o temã centralã, pe lângã aceasta se face si 

pomenirea câte unui eveniment important din viata Fiului lui Dumnezeu întrupat. 

Aceste evenimente pun în evidentã puterea dumnezeiascã a lui Iisus Hristos si ne 

aratã cã El este Mesia Cel fãgãduit.333 In „Duminica a patra dupã Pasti, a 

Slãbãnogului“ se face pomenirea vindecãrii minunate, prin cuvânt, de cãtre Hristos, 

a unui slãbãnog bolnav de 38 de ani (Ioan 5, 1-16), în „Duminica a cincea dupã 

Pasti, a Samarinencei“, pomenim întâlnirea lui Iisus cu femeia samarineancã la 

fântâna lui Iacov, când Iisus S-a descoperit acesteia drept Mesia cel profetit (Ioan 4, 

1-42). In sfârsit, în „Duminica a sasea dupã Pasti, a Orbului“, pomenim minunea 

vindecãrii unui orb din nastere de cãtre Mântuitorul (Ioan 9, 1-41). 

Pomenirea cu prãznuire a celor trei evenimente se face în timpul 

Cincizecimii, deoarece ele s-au petrecut în rãstimpul dintre Pasti si Rusalii, dar mai 

ales pentru cã prin ele Hristos, S-a descoperit drept Mesia cel prezis de profeti, Fiul 

lui Dumnezeu. Temele duminicilor a patra si a sasea dupã Pasti se aseamãnã prin 

faptul cã în ambele ni se prezintã vindecãri minunate sãvârsite de Mântuitorul, fapt 

pentru care le vom trata împreunã, urmând apoi Duminica Samarinencii, a cãrei 

temã este diferitã. 

 

1. Cine este Cel ce a vindecat pe slãbãnog si a dat luminã celui 
orb ? 

 

Asa cum orice operã pune în evidentã mai întîi talentul, celui care a 

creat-o, asa cum întregul univers mãrturiseste mãretia Creatorului sãu, tot astfel si 

minunile relatate în Sfintele Evanghelii, dau mãrturie despre Cel care le-a sãvârsit. 

Iisus, vindeând pe slãbãnog într-o sâmbãtã, i-a scandalizat pe iudeii legalisti, care 

                                              
331 Ibidem. Utrenie, cântarea 9, canonul 1, oda 2, p. 111. 

332 Marcu 10, 49. 

333 Dr. Vasile Mitrofanovici, op. cit. p. 650. 
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chiar în aceastã vindecare gãseau o dovadã a faptului cã Cel ce nu tine sâmbãta nu 

poate fi de la Dumnezeu (Ioan 5, 10, 16). Hristos însã, a folosit si acest prilej pentru 

a se declara Fiul lui Dumnezeu334, lucrarea Lui fiind una cu cea a Tatãlui. Cântãrile 

din Penticostar, rânduite pentru cele douã duminici, pun în evidentã faptul cã Cel 

care a sãvârsit aceste minuni, Cel care a vindecat prin cuvânt si a luminat ochii cu 

ajutorul tinei si al apei, este Acela care la început crease întregul univers prin 

Cuvânt si pe om din pãmânt. Prima stihirã a Vecerniei mari de la Duminica 

Slãbãnogului, referitoare la acest eveniment se opreste tocmai asupra acestui fapt. 

                 „Cela ce ai zidit pe om cu mâna Ta cea preacuratã, 

Milostive Hristoase,  ai venit sã vindeci pe cei bolnavi;  pe slã- 

bãnog la scãldãtoarea oilor, cu cuvântul Tãu l-ai sculat;  dure- 

rea celeia ce-i curgea sânge o ai vindecat; pe fica Cananeencei,  

ce era bântuitã, o ai miluit;  si nu ai trecut cu vederea rugãciu- 

nea sutasului“. 335 

Icosul Duminicii Slãbãnogului este si mai clar, fãcând si o distinctie. Cel 

ce a fãcut aceste vindecãri a fost Iisus Hristos, Una din Persoanele Sfintei Treimi. 

                „Cela ce cuprinzi cu palma mâinii  Tale  marginile  

lumii, Iisuse Dumnezeule;  Cela ce împreunã cu Tatãl esti fã- 

rã de  început si  împreunã cu  Duhul  Sfânt  stãpânesti  toate,  

Care Te-ai arãtat în trup,  vindecând  bolile si Patimile  alun- 

gând;  pe orbi i-ai luminat si pe slãbãnog,  cu dumnezeiescul 

Tãu cuvânt l-ai ridicat, poruncindu-i îndatã sã umble si sã ri- 

dice pe umerii sãi  patul,  pe care l-a  purtat.  Pentru  aceasta, 

toti, împreunã cu dânsul cântãm si strigãm: Indurate Hristoa- 

se, slavã puterii Tale“. 336 

Aceleasi lucruri le mãrturisim si la Duminica Orbului, când seara la 

Vecernie spunem:            „Dumnezeule  si  Cuvinte,  vedere a obstii  credin- 

ciosilor fiind si ochi  al trupului  acestuia  lumesc,  Fãcãtor  lao- 

laltã si Ziditor al ochilor   fiind cunoscut,  si acum din  amesteca- 

rea tinei cu scuipat, dai vedere orbului, în chip negrãit.  Intre de- 

getele Tale se plãsmuieste  si tina  si vederea;  pe care  dobândin 

du-o cel cel ce mai înainte era stiut  cã din nastere n-a vãzut nici- 

decum soarele, Te vede pe Tine, Soarele cel dulce, privind chipul 

Celui ce ne-a zidit pe noi, pentru milostivirea cea negrãitã“.337 

Sinaxarul Duminicii Orbului subliniazã acest fapt spunându-ne cã: 

„Hristos a scuipat în tãrânã, a fãcut tinã, a uns cu ea locul gol al ochilor orbului si 

i-a poruncit sã se ducã sã se spele la fântâna Siloamului. Prin aceasta Hristos a 

arãtat cã El este Cel care la început, luând tãrânã din pãmânt a plãsmuit pe om; si 

pentru cã dintre toate pãrtile trupului, ochiul este cel mai de seamã, El plãsmuieste 

                                              
334 Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, op. cit. p. 78. 

335 Penticostarul, ed. cit. Duminica Slãbãnogului, Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 8, p. 142. 

336 Ibidem. Utrenia Duminicii Slãbãnogului, Icos, p. 152. 

337 Ibidem. Duminica Orbului, seara, Vecernie, Doamne strigat-am, stihira 1, p. 260. 
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acum ochii orbului, fãcând dovada cã tot El este Acela, care dã puterii sufletesti 

miscare“. 338 Cel prin care la început, toate s-au fãcut, este deci Acela, care 

întrupându-Se, are puterea de a reface creatia slãbãnogitã si orbitã de pãcat. Cel ce 

odinioarã crease pe om din pãmânt, din tina fãcutã din acelasi pãmânt, îi face acum 

celui ce nu vedea ochi, cu care sã-si priveascã Creatorul si Binefãcãtorul. 

 

2. Hristos Fiul lui Dumnezeu, alinãtor al suferintei omului 

 

Motivul central al întrupãrii Fiului lui Dumnezeu a fost mântuirea 

noastrã, introducerea noastrã în împãrãtia cerurilor. Hristos a venit însã în lume, nu 

doar pentru a ne ajuta sã câstigãm o viatã viitoare în fericire, în urma unor suferinte 

îndurate pe pãmânt, ci El a alinat si alinã în continuare suferintele omului încã din 

aceastã viatã. El vrea chiar sã-l scuteascã pe om de suferintã. Astfel, în lumina 

Evangheliei si conform învãtãturii Bisericii, suferinta este un lucru îngãduit de 

Dumnezeu, din pricini doar de El stiute, de multe ori drept consecintã a pãcatelor 

omului, dar este ceva nedorit de om, ceva ce Biserica lui Dumnezeu deasemenea nu 

îi doreste omului. Dimpotrivã, la sfintele slujbe noi ne rugãm pentru „sãnãtatea si 

mântuirea“339 tuturor. Acceptãm suferinta, în cazul în care ne este rânduitã, dar ne 

dorim sãnãtatea, dorintã conformã întru totul cu vointa Creatorului, Care la început 

le-a fãcut pe toate „bune foarte“ (Genezã 1.31). Suferinta si boala au intrat în lume 

doar în urma pãcatului care a slãbãnogit întreaga creatie. Hristos a venit în lume 

pentru a-l repune pe om în demnitatea lui, pentru a regenera creatia, astfel cã noi 

suntem datori sã dorim vindecarea, regenerarea, desãvârsirea omului si a întregii 

creatii. 

La slujbele celor douã duminici este subliniat în mod deosebit acest 

lucru. In Duminica Slãbãnogului ni se spune cã Hristos „a venit sã vindece pe cei 

bolnavi, cã El pe slãbãnog l-a întãrit cu cuvântul, durerea celei ce-i curgea sânge a 

vindecat-o, pe fica Cananeiencei ce era bântuitã o a miluit si nu a trecut cu vederea 

rugãciunea sutasului“ 340 Luminânda acestei duminici ni-L prezintã pe Hristos venit 

la scãldãtoare special pentru a vindeca:  

                  „Venit-a  Iubitorul de oameni  si Prea înduratul Domn 

la scãldãtoarea oilor ca sã vindece bolile; si aflând un om zãcând  

de multi ani a strigat cãtre dânsul:  Ridicã-ti patul tãu si mergi pe 

cãile cele drepte“. 341 

La Duminica Orbului îl vedem pe Hristos, „trecând pe cale“342, neavând 

în vedere a face o vindecare, dar întâlnind în cale un om care suferea, se opreste 

pentru a-l vindeca, pentru a împlini lucrul Celui care L-a trimis, deoarece un motiv 

                                              
338 Ibidem. Duminica Orbului, Sinaxar, p. 253. 

339 Liturghier,ed. cit, p. 118. 

340 Ibidem. Duminica Slãbãnogului, Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 8, p. 142. 

341 Ibidem. Duminica Slãbãnogului, Luminânda, p. 156. 

342 Ibidem. Duminica Orbului, Vecernia mare, Doamne strigat-am, Slavã..., p. 244. 
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al trimiterii lui Hristos în lume a fost si vindecarea omului care zãcea în suferintã. 

Luând aminte la învãtãturile celor douã praznice, ne rugãm si noi pentru vindecarea 

noastrã sufleteascã si trupeascã: 

          „Vindecã, Prea Bunule, sufletul meu, cel ce zace cumplit 

de multi ani, ca mai înainte pe slãbãnogul; ca sã merg pe cãrã- 

rile Tale, pe care le-ai arãtat celor ce Te doresc pe Tine“. 343 

          

          „Ridicã Doamne,  cu dumnezeiescul Tãu ajutor,  sufletul 

meu cel slãbãnogit întru pãcate de tot felul si întru fapte netreb- 

nice,  precum de demult ai ridicat pe slãbãnogul,  ca mântuit fi- 

ind sã strig Tie: Indurate Hristoase, slavã puterii Tale“. 344 

 

          „Fiind lipsit de vederea sufletului, vin la Tine, Hristoa- 

se, ca orbul cel din nastere, cu pocãintã, strigând Tie: Tu esti 

lumina cea prea strãlucitoare a celor din întuneric“. 345 

 

          „Lumineazã Doamne ochii mei cei întelegãtori, care sunt  

slãbiti de pãcatul cel întunecat, însuflându-le smerenie, Indurate, 

si curãteste-mã cu lacrimile pocãintei“. 346  

Sãnãtatea noastrã trupeascã si sufleteascã, pentru care ne rugãm, sunt 

asadar în strânsã legãturã una cu alta. Sufletul si trupul, întreaga creatie trebuie sã 

tindã spre a fi „bune foarte“. 

 

3. Insemnãtatea omului 

 

Cãderea în pãcat a însemnat în primul rând alterarea comuniunii cu 

Dumnezeu, dar si stricarea armoniei relatiilor dintre oameni. Cãderii i-a urmat 

izgonirea din rai dar si întâia omucidere. Pânã la venirea lui Hristos oamenii erau 

departe de Dumnezeu si depãrtati între ei, însingurati. Slãbãnogul de la Vitezda si 

orbul din Ierihon oglindesc tocmai aceastã stare de lucruri. Pentru faptul cã nu avea 

pe cineva care sã-l ajute, slãbãnogul se socotea ca un mort. 

            „Ca un mort neîngropat fiind slãbãnogul,  vãzându-Te pe 

Tine a strigat: Miluieste-mã Doamne! cã patul meu mormânt s-a 

fãcut mie. Ce câstig am eu de pe urma vietii? De scãldãtoarea oi- 

lor nu mã pot folosi, cãci n-am pe nimeni sã mã arunce când se  

tulburã apa“. 347 

                                              
343 Ibidem. Duminica Slãbãnogului, Utrenie, cântarea 3, oda 3, p. 148. 

344 Ibidem. Duminica Slãbãnogului, Condac, p. 151. 

345 Ibidem. Duminica Orbului, Condac, p. 253. 

346 Ibidem. Duminica Orbului, Luminânda, Slavã..., p. 257. 
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Lipsa omului este plângerea sa în fata Mântuitorului - „nu am om“. Desi 

înconjurat de oameni, era singur. Fiecare, în egoismul sãu, urmãrea doar binele 

propriu. Fiul lui Dumnezeu, având în vedere aceastã stare de lucruri, a coborât din 

slava dumnezeirii Sale pentru a se face om, frate al oamenilor necãjiti si împovãrati 

de pãcate, cãrora le-a adus pace, liniste, usurare. In fiecare clipã, El a fost omul 

cuiva: al vamesului, al lui Zaheu, al vãduvei din Nain si al lui Iair, al lui Lazãr din 

Betania348, al slãbãnogului de la Vitezda si al orbului din Ierihon. El a fost omul 

orbilor si al bolnavilor fãrã leac, omul celor însingurati, omul tuturor ce aveau 

nevoie de om. Slujba Duminicii Slãbãnogului subliniazã îndeosebi acest fapt, 

scotându-se în evidentã faptul cã Hristos s-a fãcut om pentru cei ce aveau nevoie de 

om.                        „La scãldãtoarea oilor, zãcea un om întru neputintã, si 

vãzându-Te pe Tine,  Doamne a strigat:  Om nu am, ca dacã se 

tulburã apa sã mã arunce într’însa; si pânã când merg eu, altul 

 apucã înaintea mea si ia tãmãduire,  iar eu zac neputincios.  Si 

îndatã,  milostivindu-Se, Mântuitorul a zis cãtre dânsul:  Pentru 

tine m-am fãcut om, pentru tine m-am îmbrãcat în trup si tu zici: 

Om nu am! Ridicã-ti patul tãu si umblã! Toate îti sunt cu putintã 

Sfinte, toate ascultã de Tine,  toate se pleacã Tie;  adu-Ti aminte 

de noi toti si ne miluieste ca un Iubitor de oameni“. 349 

La Duminica Orbului, Iisus este prezentat drept omul care a adus 

vindecarea.              „Un om care se chiamã Iisus, Acela mi-a zis: Spalã-te 

în Siloam, si am vãzut.  Acesta este cu adevãrat Mesia Hristos, 

despre care a grãit Moisi în Lege;  Acesta este Mântuitorul su- 

fletelor noastre“. 350 

Totusi, vedem cã în jurul nostru este multã suferintã, însingurare, 

egoism. Sã nu uitãm cã Hristos s-a fãcut om tuturor oamenilor. Dacã azi oamenii 

suferã, dacã ei sunt singuri, aceasta se datoreazã în primul rând egoismului în care 

se închid. La Botez ne-am unit cu Hristos si ne-am îndatorat prin aceasta a fi 

oameni, oameni dispusi sã ajute, sã mângâie, sã aline. Sã privim în jur si vãzând pe 

atâtia care au nevoie de om, sã ne facem noi om, om pentru oameni. 

 

4. Intunericul pãcatului si lumina lui Hristos 

 

                                                                                                                                         
347 Ibidem. Duminica Slãbãnogului, Vcernia mare, Doamne strigat-am, stihira 9, p. 142. 

348 Pr. Marin M. Negulescu, op. cit. p. 38. 

349 Penticostarul, ed. cit. Duminica Slãbãnogului, Litie, Slavã..., p. 143. 

350 Ibidem. Duminica Orbului, Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 9, p. 244. 
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In textele de slujbã ale celor douã duminici se vorbeste foarte des de 

pãcat, de întunericul si urmãrile lui si despre lumina care vine de la Hristos, Lumina 

cea adevãratã, luminã ce lumineazã pe toti cei ce se fac asemenea Lui. 

 

a) Pãcatul 

Dupã cãdere, întreaga lume se afla sub imperiul pãcatului. Prin pãcat 

finta umanã n-a pierdut chipul lui Dumnezeu, dar acesta a fost întunecat si 

deformat, ca o oglindã întinatã de noroi. Pãcatul l-a antrenat (pe om) într-o existentã 

nu numai contra lui Dumnezeu, ci si contra naturii sale: suferintã, boli, catastrofe, 

moarte. Prin pãcat a creat dezordine si în relatiile sale cu trupul sãu si cu creatia.351 

Refuzând sã priveascã spre Dumnezeu ca spre viatã si tinta sa, omul a rãsturnat 

scara valorilor. El a refuzat sã fie preot al lui Dumnezeu, cãruia sã-i jertfeascã 

întreaga creatie, ci închizându-se în egoismul sãu, el a ajuns sã vrea a jertfi totul 

pentru a se afirma pe sine. Aceastã stare de lucruri, strânsa legãturã dintre pãcatul, 

decãderea omului, precum si bolile trupesti, este clar prezentatã de slujba acestei 

sãrbãtori. Sinaxarul de la Duminica Slãbãnogului ne spune cã Iisus, aflându-l în 

templu pe slãbãnogul pe care-l vindecase i-a spus: „Iatã te-ai fãcut sãnãtos, de 

acum sã nu mai gresesti, ca sã nu-ti fie tie mai rãu“352, deoarece a vrut sã arate prin 

aceasta cã  „suferinta slãbãnogirii,  i-a venit acestuia de pe urma pãcatelor“.353 La 

fel si în ce-l priveste pe orbul din Ierihon. Toti se întrebau pentru ale cui pãcate s-a 

nãscut orb. Boala trupeascã,în multe cazuri este o urmare a pãcatului, pe care de 

multe ori îl vindecã. Urmarea cea mai gravã a pãcatului este întunecare mintii, care 

poate ajunge pânã la a falsifica, la a schimba sensul celor mai evidente lucruri si 

fapte bune. In cazul vindecãrii slãbãnogului iudeii se revoltaserã pentru cã nu fusese 

pãzitã odihna Sâmbetei. 

          „La întãrirea slãbãnogului, cea sãvârsitã în zi de Sâmbãtã, 

cei învârtosati în slãbãnogirile urii, gândind, fiind cuprinsi în tot 

trupul de dispret, ziceau: Nu se cade sã se facã vindecãri Sâmbã- 

ta si sã se strice odihna cea din  strãmosi a  Sâmbetei;   necunos- 

când cã Tu esti Stãpânul Legii si tãmãduitorul sufletelor noastre“. 354 

Iatã cum pãcãtosii, având judecata pervertitã de pãcat îsi sprijinã faptele 

lor rele chiar pe Scripturã. La fel stau lucrurile si în ce priveste vindecarea celui orb 

din nastere. „Acesta e un pãcãtos fiindcã stricã Sâmbãta“ 355, îi spuneau fariseii 

celui vindecat. In Duminica Orbului avem de-a face cu douã feluri de orbi: „Orbul 

din nastere care s-a tãmãduit si orbii care pretindeau cã vãd dar care erau cu 

mintea împãienjenitã si fãrã judecatã si cu sufletul de-a dreptul orbi“.356 Judecata 

                                              
351Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 60. 

352 Penticostarul, ed. cit. Duminica Slãbãnogului, Sinaxar, p. 152. 

353 Ibidem........................................................p. 152. 

354 Ibidem. Luni, dupã Duminica Slãbãnogului, Utrenie, sedealna dupã stihologia a doua, p. 160. 

355 Ibidem. Duminica Orbului, Sinaxar, p. 254. 

356 Protos. Olivian Bindiu, De la cuvânt la faptã - Predici la duminicile si sãrbãtorile de peste an, Bucuresti, 

1991, p. 40. 
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strâmbã a fost aceea care a dus în cele din urmã chiar la Rãstignirea lui Hristos, cel 

fãrã de pãcat. „Soborul fariseilor, topindu-se de urã, Te-a rãstignit pe lemn, pe Tine 

Doamne“357, spunem la slujba din aceastã duminicã. 

Aceastã stare a omului, întunecatã de pãcat, Hristos întrupându-Se, a 

venit s-o vindece, sã o lumineze. 

 

b) Lumina 

Cel ce la început crease lumina, la plinirea vremii S-a întrupat pentru a-l 

lumina iarãsi pe omul care cãzuse în întuneric. Vindecând bolile trupesti, Hristos 

voia sã vindece totodatã si sufletele celor bolnavi. De aici si îndemnul: „Sã nu mai 

pãcãtuiesti“. Hristos voia sã restabileascã în suflete lumina. 

           „Cine va spune puterile Tale,  Hristoase,  sau cine va nu- 

mãra multimile minunilor Tale?  Cã precum ai fost vãzut  în do- 

uã firi pe pãmânt, pentru bunãtatea Ta, îndoite tãmãduiri ai dat 

si celor bolnavi.  Cã nu ai deschis numai  ochii  trupesti ai celui 

orb din nastere ci si pe cei sufletesti.  Pentru aceasta te-a mãrtu- 

risit pe Tine Dumnezeu tãinuit în trup, Care dai tuturor mare mi- 

lã“. 358 

Celor ce puneau mai presus decât orice prescriptiile exterioare ale Legii, 

Hristos le dovedea cã omul e mai presus de Lege, cã Legea a fost datã pentru binele 

si folosul lui, nu pentru a-l asupri. Celor izolati în egoism, El le arãta prin minunile 

fãcute cã omul trebuie sã trãiascã în comuniune, sã priveascã mereu spre nevoile 

celui de lângã el, sã se facã pentru cei din jur om gata sã ajute nu fiarã care sã sfâsie. 

Astfel de lucruri având noi în vedere, la aceste praznice, ne rugãm lui Hristos 

spunând:                „Fiind lipsit de vederea sufletului,   vin la Tine Hrisoase, 

ca orbul cel din nastere, cu pocãintã strigând Tie: Tu esti lumina 

cea prea strãlucitoare a celor dintru întuneric“. 359 

           „Lumineazã Doamne, ochii mei cei întelegãtori, care sunt 

slãbiti de pãcatul cel întunecat, insuflându-le smerenie,  Indurate 

si curãteste-mã cu lacrimile pocãintei“. 360 

Lumina, iatã un lucru de pret pentru noi. Hristos este luminã, întreaga 

Sfântã Treime este luminã. Viata noastrã a crestinilor, trebuie sã fie luminã. 

 

5. Consideratii teologice 

 

Slãbãnogul de la scãldãtoarea oilor ca si orbul din Ierihon, sunt dupã 

Sfintii Pãrinti imaginea omenirii paralizate, orbite de veninul pãcatului strãmosesc, 

                                              
357 Penticostarul, ed. cit Duminica Slãbãnogului, Utrenie, cântarea 4, oda 1, p. 149. 

358 Ibidem. Marti în Sãptãmâna a sasea dupã Pasti, Utrenie, Laude, Slavã...Si acum..., p. 268. 

359 Ibidem. Duminica Orbului, Condac, p. 253. 

360 Ibidem. Duminica Orbului, Luminânda, Slavã..., p. 257. 
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care la oameni nu gãsea nici un remediu, deoarece întreaga omenire era înfieratã de 

acel pãcat. Omenirea astepta vindecarea sa tot de la puterea lui Dumnezeu, 

simbolizatã prin scãldãtoarea oilor. „Deoarece Dumnezeu avea de gând sã dea 

Botezul, curãtire de toate pãcatele, rânduise în Legea veche, sã se lucreze minuni 

prin mijlocirea apei, astfel încât atunci când avea sã vinã Botezul, sã poatã fi primit 

cu usurintã“. 361  Dumnezeu Omul nu era încã venit sã afunde omenirea în 

scãldãtoarea Botezului si prin cuvântul Sãu sã o întãreascã spre a servi lui 

Dumnezeu, Creatorului sãu. Iatã cã la „plinirea vremii“ (Galateni 4,4),  Dumnezeu 

a trimis în lume pe Fiul Sãu, Unul Nãscut pentru a aduce aceastã vindecare. L-a 

trimis nu doar pentru un neam, pentru un popor anume, ci pentru întreaga omenire. 

„Vindecarea orbului s-ar putea tâlcui si printr-o asemãnare: Orbul adicã 

închipuieste si pe poporul pãgân, pe care l-a aflat Hristos în timp ce trecea pe cale, 

cu alte cuvinte, în timp ce S-a sãlãsluit pe pãmânt, în loc sã rãmânã în cer. Sau si 

astfel: Hristos a venit pentru poporul evreiesc si în treacãt a pãsit si la pãgâni. 

Scuiparea în tãrânã si ungerea cu tinã a ochilor, înseamnã cã a învãtat mai întâi pe 

acestia; si cã El s-a pogorât pe pãmânt întocmai ca o picãturã de ploaie si S-a 

întrupat din Sfânta Fecioarã. Apoi El a dat si dumnezeiescul Botez, pe care îl 

preânchipuie Siloamul“. 362 Trimiterea celui orb sã-si spele tina de pe ochi în 

scãldãtoarea Siloamului înseamnã trimiterea tuturor celor ce vor sã se lumineze, 

spre baia Botezului. Prin Botez ne unim cu Hristos, Lumina, devenind si noi 

luminati. Sã pãstrãm asadar Lumina, sã n-o umbrim cu întunerecul pãcatelor. Sã 

trãim ca fii ai Luminii, ai Dumnezeului iubirii, deoarece doar trãind în iubirea lui 

Dumnezeu vom putea birui asupra sãgetilor rãutãtii vicleanului, scãpând de 

slãbãnogirea rãutãtii. 

 

 

 

 

 

 

D. Duminica Samarinencei 

 

                              „Veti scoate apã cu veselie din izvoarele    

                        mântuirii“. 363 
 

 

In Duminica a cincea dupã Pasti „prãznuim sãrbãtoarea Samari-

nencei“.364 Praznicul se înscrie în ciclul duminicilor de dupã Pasti, care îl prezintã 

pe Iisus Hristos drept Fiul lui Dumnezeu, întrupat, venit în lume în cãutarea omului 

                                              
361 Ibidem. Duminica Slãbãnogului, Sinaxar, p. 152. 

362 Ibidem. Duminica Orbului, Sinaxar, p. 254. 

363 Isaia 12, 3 

364 Penticostarul, ed. cit. Duminica Samarinencei, Sinaxar, p. 212. 
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cãzut în pãcat, pentru a-l ridica din aceastã stare si a-l repune în demnitatea cea 

dintâi. Pânã acum L-am vãzut pe Hristos în mijlocul poporului iudeu, poporul ales, 

pe care Dumnezeu îl condusese în chip minunat în istorie. In aceastã duminicã 

Hristos se reveleazã unei femei de alt neam - unei samarinence (Ioan 4, 1-42). Stim 

cã samarinenii erau urîti, dispretuiti de iudei din pricinã cã tineau doar o parte din 

Lege. Dacã iudeii îi urau pe samarineni, Hristos îi iubea. El venise în lume pentru 

toti oamenii, venise sã desfiinteze barierele dintre iudei si elini, dintre robi si 

slobozi, venise sã facã din întreaga umanitate un popor al lui Dumnezeu. Acesta 

este mesajul Duminicii Samarinencei, când îl vedem pe Hristos cãutând nu un popor 

sau o semintie anume, ci suflete curate, însetate de vesnicie, cãrora sã le potoleascã 

setea cu apele nemuririi. 

 

 

 

1. Cu cine s-a întâlnit la fântânã Samarineanca ? 

 

Sfânta Evanghelie de la Ioan (4, 1-42), ne relateazã cã Mântuitorul 

trecând prin Samaria, fiind obosit, S-a asezat sã se odihneascã lângã fântana lui 

Iacov. Acolo L-a întâlnit o femeie samarineancã, venitã din cetate pentru a scoate 

apã, femeie cãreia Hristos i s-a revelat ca fiind Mesia cel prezis de profeti. Este 

demn de admirat modul în care Hristos s-a descoperit femeii. El nu i-a spus dintr-o 

datã cine este, ci mai întâi a pregãtit-o pentru a putea primi descoperirea, lucru 

subliniat de Sinaxarul sãrbãtorii care ne spune cã: „Histos, ca sã nu sperie pe femeie 

nu-i spune despre Sine cã este mai mare decât Iacob, ci aduce din nou vorba despre 

apã, înfãtisând mai departe cât de mai presus de toate este aceasta, devreme ce 

dacã bea cineva din apa aceasta, nu va înseta niciodatã“.365 Hristos i-a deschis 

astfel inima femeii, fãcându-o sã-L recunoascã drept un prooroc, sã se gândeascã 

chiar la Mesia cel profetit, si atunci Hristos „cunoscând bunãvointa femeii si cã 

samarinenii stiau si ei cele cu privire la Mesia, din cãrtile lui Moise si mai ales din 

locul acesta <<Cã prooroc va ridica vouã Domnul Dumnezeu>>, ca si din multe 

altele, zice: Eu sunt Mesia!“ 366 Descoperirea a fost categoricã. Samarineanca s-a 

învrednicit sã audã de la Hristos ceea ce foarte putini dintre iudei auziserã. Hristos 

nu tinea cont de neam, El cãuta inimi sincere, deschise, gata sã-L primeascã. 

Aceastã recunoastere a lui Hristos de cãtre samarineancã o cântãm la Vecernia 

acestei duminici, spunând: 

         „Fiul si Cuvântul Tatãlui, Cel împreunã fãrã de început si 

împreunã vesnic, Izvorul tãmãduirilor, a venit la fântânã si o fe- 

meie din Samaria a venit sã scoatã apã; pe care vãzându-o Mân- 

tuitorul,  a zis: Dã-mi apã sã beau si mergi de cheamã pe bãrba- 

tul tãu! Iar ea grãind ca unui om iar nu ca unui Dumnezeu, silin- 

du-se sã tãinuiascã, a zis: Nu am bãrbat!  Si Invãtãtorul a zis cã- 

tre dânsa: Adevãrat ai zis: Nu am bãrbat;  cãci cinci ai avut si a- 

                                              
365 Ibidem..............................................................................p. 213. 

366 Ibidem...............................................................................p. 213. 
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cum pe care-l ai nu-ti este bãrbat   Iar ea  mirându-se de acel cu- 

vânt si alergând în cetate, striga multimilor, grãind: Veniti de ve- 

deti pe Hristos, Carele dãruieste lumii mare milã“. 367 

Mãrturisim si noi cã Cel ce a întâmpinat-o pe samarineancã, a fost Insusi 

Ziditorul universului, minunându-ne în fata iubirii Lui de oameni. 

           „Lângã fântâna lui Iacov aflând Iisus pe samarineancã, a  

cerut apã de la dânsa, Cel ce acopere pãmântul cu nori. O minu- 

ne   Cel ce se poartã pe heruvimi, vorbea cu o femeie desfrânatã; 

apã cerând,  Cela ce a spânzurat pãmântul pe ape;  apã cãutând, 

Cela ce revarsã apele izvoarelor si lacurilor; vrând sã dezlege cu  

adevãrat pe aceea, care era vânatã de luptãtorul vrãsmas si sã a- 

dape cu apa cea vie pe ceea ce era aprinsã puternic de lucruri ne- 

trebnice, ca un Indurat si de oameni Iubitor“. 368 

La fântânã, femeia samarineancã a întâlnit pe Insusi Ziditorul. In ceasul 

în care omul cãlcase porunca în rai, pierzându-si demnitatea datã de Creator, 

Hristos, Fiul lui Dumnezeu, la fântânã, s-a descoperit samarinencei drept Mesia, 

venit sã-l repunã pe om în demnitatea de la început.   

 

2. Hristos în cãutarea oii celei pierdute 

 

Femeia samarineancã este si o imagine a întregii omeniri cãzute în pãcat. 

In ceasul în care Eva cãlcase porunca în rai, Hristos, la fântânã a dat viatã rodului 

Evei:                    „Venit-a la izvor,  în ceasul al saselea,  Izvorul minunilor, 

spre a aduce la viatã pe rodul Evei;  cã Eva întru acest ceas a ie- 

sit din rai, din pricina amãgirii sarpelui. Deci s-a apropiat sama- 

rineanca sã  scoatã apã,   pe care vãzându-o  Mântuitorul,  a zis:  

Dã-mi apã sã beau si Eu te voi sãtura de apa cea vie; iar înteleap- 

ta, alergând în cetate, a vestit îndatã multimilor, zicând: Veniti de 

vedeti pe Hristos, Domnul, Mântuitorul sufletelor noastre“. 369 

Samarineanca de la fântâna lui Iacov este prezentatã de slujba duminicii 

si ca imagine a omenirii cãzute, dar si ca mijloc prin care Hristos voia sã ajungã la 

noi, cei al cãror chip era. 

           „Sã ascultãm pe Ioan cel ce ne învatã pe noi despre cinstite- 

le taine, care s-au fãcut în Samaria; cum a vorbit Domnul cu feme- 

ia, cerându-i apã, Cel ce a adunat apele întru adunãrile lor; Cel ce 

este împreunã sezãtor pe scaun cu Tatãl si cu Duhul. Cã a venit sã 

caute chipul Sãu, ca Cel ce este în veci pururea lãudat“.370 

                                              
367 Ibidem. Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 10, p. 200. 

368 Ibidem. ........................................................, Slavã..., p. 201. 

369 Ibidem.........................................................., stihira 8, p. 200. 

370 Ibidem. Utrenie, Icos, p. 212. 
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Revelatia fãcutã femeii samarinence a constituit asadar una din etapele 

lucrãrii de mântuire a omului, întreprinsã de Iisus Hristos. Noi cei de azi, 

mãrturisim cã toate cele fãcute si suferite de Hristos erau pãrti ale lucrãrii Sale 

mântuitoare, de care noi bucurându-ne, îl lãudãm pe Pricinuitorul. 

           „Moarte ai primit cu trupul,  lucrându-ne nouã nemurire, 

Mântuitorule;  si în mormânt  Te-ai sãlãsluit ca sã ne slobozesti  

pe noi din iad, înviindu-ne împreunã cu Tine, Care ai pãtimit ca 

un om si ai înviat ca un Dumnezeu. Pentru aceasta strigãm: Sla- 

vã Tie, Dãtãtorule de viatã,  Doamne,  Cel ce singur esti Iubitor 

de oameni“.371 

Si Duminica Samarinencei este prin urmare, un prilej la care îi aducem 

cântare Celui ce ne-a mântuit pe noi, Celui ce trecând prin Samaria, cãuta mântuirea 

femeii samarinence si a noastrã a tuturor. 

 

 

3. Ce a însemnat pentru femeia samarineancã întâlnirea cu 
Hristos ? 

 

Toate lucrurile pe care le facem sau le întâmpinãm în viatã au o anumitã 

influentã asupra noastrã. Cu cât ele sunt mai mari, mai importante, cu atât si 

influenta lor asupra noastrã e mai mare. O întâlnire a omului cu Dumnezeu, cu 

Hristos, nu poate rãmâne fãrã urmãri în viata omului. Stim ce a însemnat pentru 

Sfintii Apostoli, sau pentru Sfântul Toma, întâlnirea cu Hristos cel înviat. De 

asemenea Saul, fiind întâmpinat de Hristos pe drumul Damascului, s-a schimbat 

radical. La fel stau lucrurile si cu femeia samarineancã. Era o femeie pãcãtoasã, dar 

întâlnindu-L pe Hristos si cunoscând milostivirea Lui 372, a devenit alta umplându-

se de cunostintã puterii dumnezeiesti. 373 Condacul praznicului ne aratã cã pentru 

samarineancã întâlnirea cu Hristos a însemnat mostenirea împãrãtiei vesnice: 

                   „Cu credintã venind la fântânã samarineanca, Te-a  

vãzut pe Tine apa întelepciunii, din care bând din destul cea pu- 

rurea lãudatã, a mostenit împãrãtia cea de sus“. 374 

Momentul a fost hotãrâtor. Intâlnirea cu Hristos a însemnat dobândirea 

vietii vesnice. Viata însã, tinde sã dea viatã, lumina sã lumineze. Femeia care a 

primit lumina nu poate ascunde acest dar. Lãsându-si vasul cu apã, dãdu fuga în 

cetate sã vesteascã tuturor samaritenilor pe Mântuitorul. Fusese convertitã la 

Hristos, la credintã si deveni totodatã „misionarã“, chemându-i la credintã pe toti 

cei din cetate.375        „Când Te-ai arãtat pe pãmânt,  Hristoase Dumnezeule, 

                                              
371 Ibidem. Utrenie, Laude stihira 5, p. 219. 

372 Ibidem. Utrenie, cântarea 1, canonul Samarinencei, oda 4, p. 206. 

373 Ibidem. Utrenie, cântarea 4, canonul Samarinencei, oda 4, p. 209. 

374 Ibidem. Utrenie, Condac, p. 212. 

375 Pr. Marin M Negulescu, op. cit. p. 43. 
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pentru nespusa iconomie, auzind samarineanca cuvântul Tãu, Iu- 

bitorule de oameni, a lãsat vadra la fântânã si alergând a spus ce- 

lor din cetate: Veniti de vedeti pe Cunoscãtorul inimilor;  oare nu 

este Acesta Hristos, pe care-L asteptãm, Cel ce are mare milã ?“ 376 

Intâlnindu-L pe Hristos samarineanca „a vestit îndatã multimilor, zicând: 

Veniti de vedeti pe Hristos Domnul, Mântuitorul sufletelor noastre“. 377 Cum se 

întâmplase si în cazul lui Toma sau al lui Pavel, tot asa si acum. Pentru 

samarineancã întâlnirea cu Hristos, a însemnat îndeosebi douã lucruri: convertire la 

credintã si misionarism. Este un prilej sã ne întrebãm si noi dacã L-am întâlnit pe 

Hristos. Rãspunsul însã trebuie sã-l dãm cu viata noastrã. 

 

 

4. Apa si apa cea vie 

 

„Si cel ce va da de bãut unuia din acestia mici numai un pahar cu apã 

rece, în nume de ucenic, adevãrat grãiesc vouã: nu va pierde plata sa“ (Matei 10, 

42), spusese Mântuitorul Ucenicilor Sãi. 

 

a) Apa 

Hristos, cel totdeauna gata sã rãsplãteascã însutit, în viata aceasta, cât si 

în cea viitoare, înainte de a-l dãrui pe om cu bunãtãtile Sale, îi cere ceva; o cât de 

micã dovadã a unei inimi sincere, deschise pentru a primi harul. Asa s-a întâmplat si 

cu femeia samarineancã. Preluând cele relatate de Sfânta Evanghelie. Penticostarul 

ne prezintã cererea Mântuitorului adresatã femeii: „Dã-mi sã beau si Eu te voi 

sãtura de apa cea vie“.378 Ziditorul se pleacã în fata zidirii, îi cere omului pe care l-

a creat sã-i aline setea.  

            „Lângã fântâna lui Iacov aflând  Iisus pe samarineanca, a 

cerut apã de la dânsa,  Cela ce  acoperã  pãmântul cu nori.  O mi- 

nune! Cel ce se poartã pe heruvimi vorbea cu o femeie desfrânatã; 

apã  cerând,  Cela ce a spânzurat  pãmântul pe ape;  apã cãutând,  

Cela ce revarsã izvoarele apelor si lacurilor;  vrând sã dezlege cu  

adevãrat  pe aceea care era  vânatã  de luptãtorul vrãsmas si sã a- 

dape cu apa cea vie pe ceea ce era aprinsã  pururea de lucruri ne- 

trebnice, ca un Indurat si de oameni Iubitor“. 379  

Sigur cã Hristos, Izvorul apei, putea sã-si aline setea si fãrã a cere apã 

femeii. El însã, dorea sã-i aline setea acesteia, setea celei cãreia îi  cerea apã. Voia 

ca alãturi de setea trupeascã ce o chinuia, sã-i trezeascã setea spiritualã, setea de 

                                              
376 Penticostarul, ed. cit. Vecernia mare, Stihoavnã, Slavã..., p. 202. 

377 Ibidem. Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 8, p. 200. 

378 Ibidem.........................................................................., p. 200. 

379 Ibidem..........................................................., Slavã..., p. 201. 
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desãvârsire, de vesnicie, de dumnezeire, pentru ca dupã cum alerga dupã potolirea 

setei de apã, cu aceeasi ardoare sã alerge si dupã potolirea setei supranaturale. 

Dorea ca lumea sã înteleagã cã unul este chipul setei fizice si altul este chipul setei 

spirituale.380 Cerând apã, indispensabilã pentru viata omului, Hristos era însã ars de 

setea de a salva sufletul femeii, sufletul care nu are egal în întreaga lume materialã. 

In schimbul apei, în schimbul disponibilitãtii omului, Mântuitorul dãruieste cum 

numai Dumnezeu poate sã o facã -  viata vesnicã. 

b) Apa cea vie 

Apa cea vie este una din temele acestei duminici precum si ale Miercurii 

Injumãtãtirii Cinicizecimii. 

Cel prezentat în aceastã duminicã cerând apã femeii samarinence era 

însusi Izvorul: „Dã-mi apã sã beau si Eu te voi sãtura de apa cea vie“.381 Ce avea 

Mântuitorul în vedere când spunea: „apa cea vie“? Am anticipat o parte a 

rãspunsului când am spus cã aceastã apã vie era spre potolirea setei spirituale. In 

textele pentru slujba din aceastã duminicã pentru apa cea vie se folosesc si expresii 

ca: „apã a credintei“ 382, „apã a iertãrii si a cunoasterii“ 383, „izvorul tãmãdu-

irilor“ 384, numiri care ne ajutã sã intrãm mai usor în misterul apei celei vii. Din 

Condacul sãrbãtorii aflãm cã apa cea vie se referã îndeosebi la Hristos : 

          „Cu credintã venind la fântânã Samarineanca, Te-a vãzut 

pe Tine,  apa întelepciunii,  din care bând din destul, cea în veci 

pururea lãudatã, a mostenit împãrãtia cea de sus“. 385 

Asadar Hristos Insusi este apa întelepciunii, apã de care Samarineanca s-

a împãrtãsit atunci pe calea cuvântului, mostenind „împãrãtia cea de sus“. Hristos, 

apa cea vie, ni se împãrtãseste si nouã celor de azi pe calea cuvântului dar mai ales 

Euharistie pe care primindu-o devenim una cu El, una cu Izvorul, devenim si noi 

izvoare de apã vie. Aceasta o întelegem si o cerem spunând la acest praznic, fiecare 

pentru sine:          „Sufletul meu cel întelenit  în fãrãdelegile gresalelor,  ada- 

pã-l cu pâraiele sângiurilor Tale  si  aratã-l  roditor de fapte bune. 

Cã Tu ai zis tuturor sã vinã la Tine, Cuvinte al lui Dumnezeu Prea- 

sfinte,  si sã scoatã apa nestricãciunii,  cea vie, care spalã pãcatele 

celor ce laudã slãvita si dumnezeiasca Ta Inviere; dând Bunule, pu- 

terea Duhului, care cu adevãrat  S-a pogorât de sus  peste Ucenicii  

Tãi,  celor ce Te cunosc pe Tine  Dumnezeu;  cã Tu  esti Izvorul vie- 

tii noastre“.386 

                                              
380 Pr. Marin M. Negulescu, op. cit. p. 42. 

381 Penticostarul, ed. cit. Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 8, p. 200. 

382 Ibidem................................................................................, stihira 9, p. 200. 

383 Ibidem. Utrenie, cântarea 5, canonul Samarinencei, oda 4, p. 210. 

384 Ibidem. Utrenie, Sedealna Samarinencei, p. 208. 

385 Ibidem. Utrenie, Condac, p. 212. 

386 Ibidem. Utrenie, Icosul Injumãtãtirii, p. 208. 



 87 

Hristos, Izvorul vietii ne izvorãste nouã Preacuratul Sãu Sânge, din care 

adãpându-ne ne curãtim de pãcate si primim puterea Duhului, Care deasemenea este 

închipuit prin „apa cea vie“. 

            „Apa vie, cea sãltãtoare, apa nemuriri ai  fãgãduit sã dai 

Izvorule cel pururea viu, celor ce primesc cu credintã Duhul Tãu, 

Mântuitorule, Carele din Tatãl purcede“. 387 

Sinaxarul sãrbãtorii, foarte explicit în acest sens, ne spune cã: „Iisus o 

îndrumeazã (pe samarineancã) cãtre cele înalte, aducând vorba despre apa 

duhovniceascã, care este apa cea îmbelsugatã si curãtitoare; cã Duhul îsi gãseste 

totdeauna asemãnare cu apa si cu focul“. 388 

Apa cea vie este simbol al lui Hristos si al Duhului Sfânt, este simbol al 

dumnezeirii. Dumnezeu este Izvor de apã vie, iar cei ce se împãrtãsesc din aceastã 

apã îl primesc în fiinta lor pe Hristos si pe Duhul Sfânt, devin locasuri ale 

Preasfintei Treimi, Temple ale Duhului Sfânt, îsi potolesc setea duhovniceascã cu 

Insusi Izvorul vietii.  

 

5. Credintã si misionarism 

 

„Mergând învãtati toate neamurile botezându-le in numele Tatãlui si al 

Fiului si al fântului Duh, învãtându-le sã pãzeascã toate câte v-am poruncit vouã, si 

iatã Eu cu voi sunt în toate zilele, pânã la sfârsitul veacului“ (Matei 28.19-20). 

 Duminica Samarinencei este si un prilej de a reflecta asupra relatiei 

dintre credintã si misionarism. Privind mai întâi la Prototip, la Hristos, vedem cã a 

venit în lume pentru mântuirea tuturor. Nu doar pentru un popor anume, ci pentru 

toti oamenii. Toti cei ce cred în numele Lui se vor bucura de petrecerea împreunã cu 

El. La acest praznic, L-am vãzut pe Hristos trecând prin Samaria, cãutând si acolo 

oile rãtãcite. Cu cei ce aveau putinã cunostintã S-a comportat dupã puterea lor de 

întelegere, plin de delicatete, pentru a se putea face înteles. Sinaxarul zilei îl 

prezintã pe Hristos, descoperindu-Se femeii într-un mod foarte delicat, menajând 

orice sensibilitate a acesteia.389 Ucenicii, înflãcãrati, ca niste iudei ferventi ce erau, 

s-au minunat de atitudinea Domnului. Din Sinaxar aflãm cã ei venind „se umplurã 

de uimire vãzând nesfârsita îngãduintã a Domnului“.390 Ziditorul se micsoreazã în 

fata zidirii pânã la mãsura acesteea de a-L cuprinde. Dar zidirea ?  

- Femeia Samarineancã, îndatã ce a primit apa cea vie, îndatã ce a fost 

învioratã de Izvorul rãcoritor al credintei si s-a împãrtãsit de cunostintã, a alergat în 

cetate pentru a vesti si celorlalti. Credinta ei, abia încoltitã, s-a arãtat îndatã 

lucrãtoare. Izvorul primit într’însa izvora în continuare apã vie, neputând fi 

zãgãzuit. Ne aducem aminte de femeile Mironosite care încredintându-se de Inviere, 

                                              
387 Ibidem. Utrenie, cântarea 7, canonul Injumãtãtirii, oda 2, p. 214. 

388 Ibidem. Utrenie, Sinaxar, p. 213. 

389 Ibidem............................, p. 213. 

390 Ibidem............................, p. 213. 
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au fost trimise sã o vesteascã mai departe. Ucenicii Mântuitorului au fost trimisi 

spre a propovãdui la toatã lumea. Iatã cã si Samarineanca a fugit în cetate si 

deoarece credea cu tãrie, a avut puterea de a-i aduce la credintã si pe concetãtenii ei. 

Ne dãm seama cã foarte putin credinciosi suntem noi cei care ne 

întrebãm dacã trebuuie sã mãrturisim si altora credinta noastrã, gândind cã aceasta 

ar putea rãmâne ceva doar între noi si Dumnezeu. Vedem cã cel ce crede cu 

adevãrat nu poate sã nu-si vesteascã credinta. Adevãrata credintã este un izvor de 

nãdejde si bucurie cereascã, pe care avându-l cineva înlãuntru nu-l poate astupa, pe 

care posedându-l cineva în fiinta sa, plin fiind de credintã, de bucurie, de luminã si 

nãdejde, le va revãrsa continuu pe acestea în jurul sãu, în familie, între colegi, în 

întreaga societate, în lume. 

Dacã undeva existã o credintã adevãratã, ea este sigur misionarã. 

 

 

 

 

E. Duminica de dupã sãrbãtoarea Inãltãrii Mântuitorului 

 

                                               „Pãrutu-s-a Duhului Sfânt si nouã“ 

 

 

Duminica a saptea dupã Pasti este consfintitã de Biserica noastrã 

pomenirii Sfintilor Pãrinti purtãtori de Dumnezeu, care la sinodul I de la Niceea, în 

anul 325, au mãrturisit dumnezeirea lui Iisus Hristos împotriva lui Arie, alcãtuind si 

un simbol de credintã (primele opt articole din Crez), referitor la Dumnezeu Tatãl si 

la Dumnezeu Fiul.391 Pomenirea Sfintilor Pãrinti de la acest sinod s-a asezat în 

aceastã duminicã pentru cã si lucrãrile sinodului au început în timpul Cincizecimii 

dar mai ales pentru cã hotãrârile lui  privesc mãrirea lui Hristos cel înviat, pe Care 

Biserica îl vesteste mai ales în timpul Cincizecimii 392 , motivatie asupra cãreia 

Penticostarul, oprindu-se, ne spune prin Sinaxarul zilei: „Prãznuim sãrbãtoarea de 

azi din urmãtoarea pricinã: Domnul nostru Iisus Hristos, dupã ce S-a îmbrãcat în 

trup si a adus la îndeplinire toatã negrãita iconomie cea pentru noi, S-a întors 

iarãsi la scaunul pãrintesc. Sfintii voind însã a arãta cã Fiul lui Dumnezeu S-a 

fãcut cu adevãrat om si cã S-a înãltat la ceruri om si Dumnezeu desãvârsit si S-a 

asezat de-a dreapta mãririi întru cele înalte si cã acest sinod al sfintilor pãrinti, L-a 

propovãduit si L-a mãrturisit pe Fiul deofiintã si de o întocmai cinstire cu Tatãl, 

pentru acest cuvânt, dupã slãvita Inãltare au orânduit sãrbãtoarea de fatã, vrând 

oarecum si mai mare sã facã adunarea atât de numeroasã a Pãrintilor  care au 

propovãduit pe Acela care S-a înãltat cu trupul, Dumnezeu adevãrat si om 

desãvârsit în trup“. 393 Asezarea acestui praznic în Duminica de dupã Inãltare s-a 

                                              
391 Dr. Vasile Mitrofanovici, op. cit. p. 651. 

392 Ibidem..........................................p.651. 

393 Penticostarul, ed. cit. Duminica Sfintilor Pãrinti, Sinaxar, p. 321. 
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fãcut cu multã întelepciune, fiind deosebit de grãitoare. Dupã ce sãrbãtorim Invierea 

lui Hristos, dupã ce pomenim o serie de martori ai înmormântãrii si Invierii Lui, ca 

si unele întâmplãri din viata publicã a Mântuitorului, care dovedesc dumnezeirea 

Lui, dupã ce la patruzeci de zile de la Inviere sãrbãtorim Inãltarea Lui la cer, 

Biserica a rânduit sã facem si pomenirea Pãrintilor care la sinodul I ecumenic au 

consfintit cã Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care S-a fãcut om, a pãtimit, a murit si 

a înviat, si în cele din urmã S-a înãltat la cer cu trupul cu care vietuise  pe pãmânt. 

Biserica a rânduit aceastã sãrbãtoare, la care se afirmã cã toate acestea sunt credinta 

ei în privinta Mântuitorului. Aceasta a fost credinta Pãrintilor de la sinodul I 

ecumenic, pe care ei au asezat-o în scris si pe care Biserica a mãrturisit-o si o va 

mãrturisi pânã la sfârsitul veacurilor. Toate acestea, mãrturisindu-le si noi ca fii ai 

Bisericii, în Duminica a saptea dupã Pasti aducem cinstirea noastrã Pãrintilor, care 

la întâiul sinod ecumenic, insuflati fiind de Duhul Sfânt, au asezat în scris dogmele 

Bisericii. 

 

1. Iisus Hristos în lumina textelor de slujbã pentru Duminica a 
saptea dupã Pasti  

 

Textele de slujbã ale Duminicii a saptea dupã Pasti, pun în evidentã cele 

hotãrâte la Sinoul I ecumenic, privitoare la persoana divino-umanã a Mântuitorului 

nostru Iisus Hristos. Cântãrile praznicului dau mãrturie despre dumnezeirea lui Iisus 

Hristos, si împreunãsederea Lui în slavã împreunã cu Tatãl si cu Duhul Sfânt. 

„Sinodul cel din Niceea, Fiu al lui Dumnezeu Te-a propovãduit pe Tine Doamne, 

împreunã cu Tatãl si cu Duhul, pe scaun sezãtor“. 394 Amintim la aceastã sãrbãtoare 

toate cele mãrturisite atunci de Pãrinti cu privire la persoana lui Iisus Hristos, pe 

care Biserica le-a consfintit ca fiind învãtãtura noastrã de credintã, învãtãturã pe 

care noi o mãrturisim. In aceastã duminicã rugându-ne si teologhisind în acelasi 

timp, mãrturisim cã Pãrintii L-au cunoscut pe Hristos în douã firi, Mijlocitor între 

Dumnezeu si oameni, Dumnezeu si Om: 

          „Mijlocitor ai fost între Dumnezeu si oameni,  Cela ce esti 

Dumnezeu si Om.  Pentru aceasta,  cugetãtorii de Dumnezeu, cu- 

noscându-Te pe Tine, un Fiu în douã firi Te-au propovãduit“. 395 

Adresându-ne lui Hristos, amintim si cã Pãrintii L-au propovãduit ca Fiul 

cel Unul Nãscut din veci al Tatãlui. 

           „Dumnezeiasca si cinstita adunare a Pãrintilor Te propo- 

vãdiueste pe Tine, Stãpâne, raza cea singurã nãscutã care a strã- 

lucit din Fiinta pãrinteascã si Fiu nãscut mai înainte de toti vecii“. 396 

„Nasterea dinainte de veci a Fiului din Tatãl rãmâne pentru noi taina 

tainelor pe care nici îngerii nu au putut s-o înteleagã. <<Când auzi cã Dumnezeu a 

                                              
394 Ibidem. Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 7, p. 307. 

395 Ibidem. Utrenie, cântarea 4, Canonul Sfintilor Pãrinti, Slavã..., p. 317. 

396 Ibidem. Utrenie, cântarea 6, canonul Sfintilor Pãrinti, oda 2, p. 320. 
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nãscut - ne spune Sfântul Chiril al Ierusalimului - sã nu cazi în gânduri trupesti, nici 

sã presupui o nastere stricãcioasã pentru cã nici îngerii nu o înteleg. Duh este 

Dumnezeu, duhovniceascã este nasterea.>> Ca sã nu rãmânã nici o îndoialã cã Fiul 

care S-a nãscut mai înainte de veci este ca Tatãl din care S-a nãscut, Pãrintii 

sinodului I ecumenic ne-au învãtat cã asa cum nu se deosebeste lumina care se 

aprinde de lumina din care se aprinde, asa nu se deosebeste fiinta Fiului de fiinta 

Tatãlui“. 397 

          „Soborul cel dintâi al preotilor Tãi fiind adunat, Te-a pro- 

povãduit pe Tine cu credintã, Mântuitorule, cã Te-ai nãscut deo- 

fiintã cu Tatãl, Cel fãrã de început si Fãcãtor a toate“. 398     

          „Fiului tunetului asemãnându-vã minunatilor, cu gurile voas- 

tre cele în chipul focului, pe toti îi învãtati sã strige Cuvântului, Ce- 

lui împreunã fãrã de început cu Tatãl si împreunã sezãtor pe scaun: 

Bine esti cuvântat, Dumnezeul pãrintilor nostrii“. 399 

Astfel de lucruri mãrturisim în Duminica a saptea dupã Pasti, deoarece 

ele au stat în centrul preocupãrilor Pãrintilor pe care-i sãrbãtorim în aceastã zi. Sunt 

lucruri mai presus de întelegerea omeneascã, pe care nici ei nu le-ar fi putut gândi 

dacã nu ar fi fost luminati de sus, cãlãuziti de Dumnezeu Insusi: 

          „Luminându-se cu razele dumnezeirii Tale,  pãstorii Tãi cei 

buni, pe Tine Te-au mãrturisit Fãcãtor al tuturor si Domn; pe Ca- 

rele Te prea înãltãm întru toti vecii“. 400 

Ne plecãm cu mintea în fata acestor taine si stând cu uimire în fata 

mãretiei lui Dumnezeu, îi aducem si noi cântare: 

         „Pe Hristos,  Dãtãtorul de viatã, Cel ce S-a înãltat în douã 

firi la ceruri cu slavã si împreunã cu Tatãl sade, preoti lãudati-L, 

popoarelor prea înãltati-L întru toti vecii“. 401 

 

2. Maica Domnului în aceleasi texte  

 

           „Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putintã oamenilor;  spre 

Carele nu cuteazã a cãuta ostile îngeresti; iar prin tine, Preacuratã, 

S-a arãtat oamenilor Cuvântul întrupat, pe Carele mãrindu-L, cu os- 

tile ceresti, pe tine te fericim“.402 

                                              
397 Pr. Dr. Nicolae Durã, La Duminica a saptea dupã Pasti, în rev. Glasul Bisericii, 1981, nr. 6-8, p. 574. 

398 Penticostarul, ed. cit. Utrenie, cântarea 3, canonul Sfintilor Pãrinti, Slavã..., p. 315. 

399 Ibidem. Utrenie, cântarea 7, canonul Sf. Pãrinti, oda 2, p. 323. 

400 Ibidem. Utrenie, cântarea 8, canonul Sf. Pãrinti, oda 1, p. 324. 

401 Ibidem................................, canonul Inãltãrii, oda 1, p. 324. 

402 Ibidem. Utrenie, cântarea 9, irmos, p. 325. 
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De necuprins este pentru noi adâncul dumnezeirii  si minunatã  cea care 

s-a învrednicit a se face Maicã a lui Dumnezeu. Pânã acum L-am avut în centrul 

atentiei pe Fiul lui Dumnezeu care S-a întrupat, nãscându-se în istorie, devenind ca 

unul dintre noi, fãrã a vorbi de vasul ales care L-a purtat întru sine. Dar cum vom 

putea cuprinde cu mintea si aceastã tainã? Cum nu vom rãmâne în uimire în fata 

crinului neprihãnit care s-a arãtat purtãtor de roadã?  Textele slujbei acestei 

duminici ne prezintã mãretia tainei în fata cãreia ne plecãm smeriti si plini de 

nãdejde, vãzând pe cineva dintre pãmânteni învãluit într-o asa mãsurã în misterul 

dumnezeirii.  

          „Cine nu te va ferici pe tine Preasfântã Fecioarã?  Sau cine 

nu va lãuda preacuratã  nasterea ta?  Cã Cel ce a strãlucit fãrã de  

început din Tatãl, Fiul cel Unul Nãscut, Acelasi din tine, cea Cura- 

tã, a iesit negrãit întrupându-Se, din fire Dumnezeu fiind si cu firea 

om fãcându-Se pentru noi;  nu despãrtit în douã fete, ci în douã firi 

fãrã amestecare fiind cunoscut. Pe Acela, roagã-L Curatã, cu totul 

fericitã, sã se miluiascã sufletele noastre“.403 

Maica Domnului! A nãscut în timp pe Cel mai presus de timp, pe Iisus 

Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe Cel din veci din Tatãl nãscut. Minunat este Fiul, 

fericitã Maica, mai presus de cuvânt nasterea.  

         „Fecioara a nãscut si cele ale maicelor nu le-a cunoscut; cã 

Maicã este si Fecioarã a rãmas; pe care lãudându-o, strigãm: Bu- 

curã-te Nãscãtoare de Dumnezeu!“ 404 

       „Fecioarã dupã nastere te lãudãm pe tine, Nãscãtoare de 

Dumnezeu, cã ai nãscut lumii pe Dumnezeu Cuvântul, cu trup“. 405 

In fata celei ce s-a învrednicit a-L naste pe Cel ce sade pe heruvimi, 

uimiti fiind, rãmânem fãrã cuvinte, contemlpând-o în tãcere. 

          „Cu adevãrat de negrãit  si de neînteles sunt  pentru cei de 

pe pãmânt si din cer, tainele nasterii tale celei dumnezeiesti, Nãs- 

cãtoare de Dumnezeu, pururea Fecioarã“ 406,        si ca Maicii lui 

Dumnezeu si Maicii noastre celei iubitoare si fãrã de prihanã, ne încredintãm 

rugãciunilor ei:    „Roagã neîncetat, Curatã, pe Cela ce a iesit din coapsele ta- 

le, ca sã izbãveascã din înselãciunea diavolului, pe cei ce te laudã  

pe tine, Maica lui Dumnezeu“.407 

 

                                              
403 Ibidem. Vecernia mare, Doamne strigat-am, Si acum..., p. 308. 

404 Ibidem. Utrenie, cântarea 4, canonul Inãltãrii, oda 4, p. 317. 

405 Ibidem. Utrenie, cântarea 5, canonul Inãltãrii, oda 4, p. 318. 

406 Ibidem, Utrenie, cântarea 4, canonul 1, oda 3, p. 317. 

407 Ibidem, Utrenie, cântarea 3, canonul Inãltãrii. oda 4, p. 315. 
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3. Insemnãtatea si rolul Sfintilor Pãrinti de la Niceea, precum si 
lauda lor 

 

La acest praznic, textele de slujbã pun în evidentã însemnãtatea Sfintilor 

Pãrinti de la Sinodul I ecumenic: 

           „Adunând toatã stiinta sufletului,  si împreunã cu dumneze- 

iescul  Duh  cercetând,  Sfintii  Pãrinti  au sãpat  în scris,  cu litere  

dumnezeiesti,  fericitul si  sfântul  Simbol;  întru  care  ne învatã în 

chip  foarte  lãmurit,  cã  Cuvântul este deopotrivã  fãrã de  început  

cu Tatãl si cu totul adevãrat de aceeasi fiintã, urmând slãvitii, prea- 

fericitii si cu adevãrat de Dumnezeu cugetãtorii Pãrinti, în chip strã- 

lucit, învãtãturile Apostolilor“. 408 

Punând în lucrare întreaga lor învãtãturã omeneascã si fiind asistati de 

Duhul Sfânt, Pãrintii au reusit sã aseze în scris, fundamentele de credintã ale 

Bisericii:                  „Au învãtat pe toti, sã mãrturiseascã în chip lãmurit 

cã Fiul lui Dumnezeu este deofiintã cu Tatãl, împreunã vesnic 

si mai înainte de toti vecii, înfãtisând aceasta  hotãrât si cu e- 

vlavie în Simbolul Credintei“. 409 

Având în vedere marea importantã a celor hotãrîte de Sfintii Pãrinti 

adunati în sinod, îi numim „Luminãtori ai pãmântului“ si îl lãudãm pe Hristos , Cel 

ce le-a dat lor întelepciunea de a lãmuri dogmele dreptei credinte: 

          „Prea proslãvit esti Hristoase Dumnezeul nostru, Cela ce 

ai asezat pe Pãrintii nostrii luminãtori pe pãmânt si prin ei ne-ai 

îndreptat pe noi la adevãrata credintã; mult Indurate, slavã Tie“. 410 

Pentru lumina de care s-au învrednicit de sus, îi lãudãm pe Pãrinti, 

încredintându-ne rugãciunilor lor: 

          „Sã lãudãm astãzi pe trâmbitele cele tainice ale Duhului, 

pe purtãtorii de Dumnezeu Pãrinti, pe cei ce au cântat în mijlo- 

cul Bisericii cântarea plinã de armonie a teologiei, pe Treimea 

cea una, neschimbatã dupã fiintã si dupã dumnezeire, pe surpã- 

torii lui Arie si pe apãrãtorii  ortodocsilor,  care se roagã puru- 

rea Domnului, sã se miluiascã sufletele noastre“. 411 

Ne încredintãm rugãciunilor lor si credem cã asa cum au asezat în scris 

dogmele credintei noastre, tot asa se si roagã lui Dumnezeu pentru ca si noi sã trãim 

în credinta cea adevãratã, sã ne facem vrednici urmãtori ai lor. 

 

                                              
408 Ibidem. Utrenie, Laude, stihira 5, p. 327. 

409 Ibidem. Vecernia mare, Stihoavnã, Slavã..., p. 310. 

410 Ibidem. Vecernia mare, Tropar, Slavã..., p. 311. 

411 Ibidem. Vecernia mare, Doamne strigat-am, Slavã..., p. 307. 
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4. Spiritualitatea ortodoxã ce se desprinde din textele de slujbã 
de la Duminica Sfintilor Pãrinti 

 

Ortodoxia este credinta care a pãstrat neschimbatã învãtãtura lãsatã de 

Mântuitorul Hristos si transmisã mai departe prin Sfintii Apostoli si prin urmasii lor 

- Pãrintii Bisericii. Biserica Ortodoxã a rãmas credincioasã dogmelor de credintã 

stabilite la cele sapte sinoade ecumenice. Poate cã cele mai importante întrebãri pe 

care trebuie sã ni le punem cu ocazia sãrbãtoririi Sfintilor Pãrinti de la primul din 

cele sapte sinoade, sunt cele referitoare la activitatea mântuitoare a Fiului lui 

Dumnezeu întrupat, la Bisericã, la învãtãtura acesteia si la credinta si Ortodoxia 

noastrã, întrebãri la care gãsim rãspunsul în textele pentru slujba acestei duminici. 

Cântând Troparul sãrbãtorii spunem: 

         „Prea proslãvit esti Hristoase Dumnezeul nostru, Cela ce ai 

 asezat pe Pãrintii nostrii luminãtori pe pãmânt  si prin ei ne-ai în- 

dreptat pe noi la adevãrata credintã; mult Indurate, slavã Tie“. 412 

Mãrturisim cã însusi Dumnezeu i-a luminat pe Pãrinti, cã învãtãtura 

stabilitã de ei în scris e de la Dumnezeu. Rostind sau cântând Condacul praznicului 

facem un pas mai departe. Credinta Pãrintilor este una cu propovãduirea 

Apostolilor. Apostolii si Pãrintii au aceasi credintã - credinta Bisericii, credinta pe 

care Hristos ne-a descoperit-o, credinta care vine de sus si ne învatã dreapta cinstire 

de Dumnezeu.            „Propovãduirea  Apostolilor  si dogmele Pãrintilor au întã- 

rit Bisericii o singurã credintã; care purtând haina adevãrului, cea 

tesutã din teologia cea de sus,  drept îndrepteazã  si  slãveste  taina 

cea mare a dreptei cinstiri de Dumnezeu“. 413 

Icosul praznicului este o chemare a Bisericii adresatã nouã, un strigãt 

care ne îndeamnã sã ne potolim setea duhovniceascã cu apa întelepciunii 

dumnezeiesti pe care ne-o oferã ea - Biserica. O chemare la a bea din paharul 

adevãrului, singurul în mãsurã sã ne întãreascã a merge pe calea cea dreaptã, ce 

duce la Dumnezeu:     „Sã ascultãm Biserica lui Dumnezeu, care strigã cu în-  

naltã propovãduire:  Cel însetat sã vinã la Mine si sã bea; paharul 

pe care-l port, este paharul întelepciunii;  bãutura lui am dres-o cu 

cuvântul adevãrului; neturnând din apa grãirii împotrivã, ci dintr-a 

mãrturisirii;  din care bând,  Israil cel de acum,  vede pe Dumnezeu 

grãind:  Vedeti,  vedeti, cã Eu Insumi sunt si nu mã schimb; Eu sunt  

Dumnezeu întâi,  Eu si dupã  acestea  si afarã de Mine nu este altul 

nicidecum.  Cei ce se împãrtãsesc dintru acesta, se vor sãtura si vor 

lãuda taina cea mare a dreptei cinstiri de Dumnezeu“. 414 

Sã ascultãm asadar Biserica lui Dumnezeu. Sã rãmânem în credinta cea 

adevãratã pe care ne-o propovãduieste, credintã care vine de sus, de la Dumnezeu 

                                              
412 Ibidem. Vecernia mare, Tropar, p. 311. 

413 Ibidem. Utrenie, Condac, p. 320. 

414 Ibidem. Utrenie, Icos, p. 320. 
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cel fãrã de schimbare. Sã rãmânem în comuniune cu cei ce au fost luminati sã 

întãreascã aceste adevãruri si cu toti cei ce au trãit în ele. Astfel, la sfârsitul 

alergãrii, ne vom putea bucura de petrecerea în curtile Domnului, vom putea fi 

împreunã cu toti cei ce s-au adãpat din potirul Adevãrului.  

 

 

 

 

 

               

F. Duminica Tuturor Sfintilor 

 

                                                      „Ca toti sã fie una“ 415 

 

 

In istorie a apãrut o realitate nouã; Biserica cereascã a sfintilor. In lume, 

dincolo de viata biologicã sau omeneascã obisnuitã, a apãrut viata Fiului lui 

Dumnezeu care S-a fãcut Om. De la Cincizecime Duhul face din cei credinciosi 

membrii ai trupului lui Hristos, care alcãtuiesc Biserica.416 „Biserica lui Hristos este 

în acelasi timp vãzutã si nevãzutã, trupul mistic al Domnului, institutie ierarhicã si 

comunitate socialã. Elementul divin si uman formeazã o singurã realitate teandricã, 

<<un trup în Hristos>> (Romani 12, 15). Aceastã împerechere dintre partea 

cereascã si partea pãmânteascã, face ca îngerii si sfintii sã mijloceascã pentru cei 

vii, iar cei vii sã invoce rugãciunile acelora“.417 Sfintii ocupã astfel un loc important 

în viata ortodoxã.418 

In Duminica Intâia dupã Rusalii prãznuim sãrbãtoarea „Tuturor Sfintilor, 

celor de pretutindeni, din toatã lumea, din Asia, Libia si Europa, de la Miazãnoapte 

si de la Miazãzi“. 419 Aceastã duminicã „e sãrbãtoarea supraabundentei bisericesti. 

Biserica plinã a Treimii se terminã în Biserica plinã a sfintilor“. 420 Asupra 

însemnãtãtii acestei sãrbãtori si asupra motivãrii prãznuirii ei în aceastã duminicã ne 

lãmureste pe deplin Sinaxarul praznicului, de unde aflãm cã:  

„Dumnezeiestii nostrii Pãrinti au asezat sã prãznuim, dupã pogorârea 

Sfântului Duh, sãrbãtoarea de azi, ca si cum ar fi voit sã arate cã venirea Prea 

                                              
415 Ioan 17, 21 

416Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 128. 

417 Ibidem. p. 123. 

418 M. Costa de Beauregard, Dumitru Stãniloae-Micã Dogmaticã vorbitã, traducere de Maria Cornelia Oros 

dupã originalul francez  D. Stãniloae- Ose comprendre que Je t’aime, Sibiu, 1995, p. 35. 

419 Penticostarul, ed. cit. Duminica Tuturor Sfintilor, Sinaxar, p. 428. 

420 Paul Evdochimov, op. cit. p. 105. 
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Sfântului Duh a lucrat prn Apostoli, niste lucruri atât de mari, încât a sfintit si a 

înteleptit pe cei de un aluat cu noi, si asezându-i din nou în locul cetei aceleia 

îngeresti cãzute, i-a adus prin Iisus Hristos la Dumnezeu; pe unii adicã prin 

mucenicie si sânge, iar pe altii prin viatã si trai virtuos, Duhul Sfânt sãvârsind 

astfel, fapte mai presus de fire... In al doilea rând, prãznuind aceastã sãrbãtoare, 

noi cinstim pe multi altii, care desi au bineplãcut lui Dumnezeu prin virtutea lor, 

totusi din cine stie ce pricinã, ori poate din pricina unor împrejurãri lumesti, au 

rãmas nestiuti de nimeni, cu toate cã au multã slavã înaintea lui Dumnezeu. Pe de 

altã parte sunt multi care au vietuit dupã voia lui Hristos si în India, în Egipt, în 

Arabia, în Mesopotamia, în Frigia, în pãrtile de sus ale Mãrii Negre cum si în tot 

Apusul, pânã chiar si în insulele Britanilor si pe scurt grãind, în Rãsãrit si în Apus; 

a cãror cinstire nu era usor de fãcut dupã obiceiul Bisericii, din pricina multimii 

lor. Deci pentru ca sã primim si ajutorul acelora, al tuturor care au bineplãcut lui 

Dumnezeu, în orice parte a pãmântului, iar pe de altã parte si pentru sfintii care se 

vor adãuga mai târziu, dumnezeiestii Pãrinti au asezat sã prãznuim praznicul 

Tuturor Sfintilor, care cuprinde în sine pe toti cei dintâi si pe toti cei de mai târziu, 

pe cei arãtati si pe cei nearãtati, pe care Duhul Sfânt sãlãsluindu-se întru ei, i-a 

sfintit. In al treilea rând: prãznuirile sfintilor ce se fac în fiecare zi în parte trebuiau 

adunate într-o singurã zi, spre a arãta cã ei au luptat pentru un singur Hristos si cã 

toti s-au gãsit pe aceeasi cale a virtutii si astfel s-au încununat dupã vrednicie, ca 

niste slugi ale unui singur Dumnezeu. Ei au alcãtuit Biserica, împlinind lumea de 

sus si încurajându-ne si pe noi a ne sârgui sã sustinem cu toatã râvna aceeasi luptã, 

care este deosebitã si de mai multe feluri, potrivit cu puterea fiecãruia“. 421  

Sãrbãtoarea Tuturor Sfintilor este ultima cuprinsã în Penticostar. 

Asezarea ei în acest loc vrea sã ne arate cã scopul întregii lucrãri mântuitoare a 

Fiului lui Dumnezeu si tinta întregii spiritualitãti a Bisericii este sfintenia, unirea 

noastrã cu Dumnezeu. Sinaxarul zilei aratã cã sãrbãtoarea „este asezatã ca o 

încheiere a Triodului (prin Triod întelegându-se aici Triodul si Penticostarul, care 

alcãtuind o unitate au circulat mult timp sub acelasi nume), înconjurând întocmai ca 

un zid toate praznicele, fãrã osebire... Triodul... cuprinde întrânsul tâlcuirea cu 

grijã, în cuvinte nespuse a tuturor celor fãcute de Dumnezeu pentru noi; cãderea 

diavolului din cer pentru neascultarea cea dintâi, alungarea lui Adam din rai si 

pãcatul, toatã iconomia cea pentru noi a lui Dumnezeu Cuvântul si felul cum am 

fost ridicati din nou la ceruri, prin Sfântul Duh si cum, acolo, am înlocuit ceata 

îngereascã cea cãzutã, lucru care se cunoaste cã s-a fãcut prin toti Sfintii... Acum 

prãznuim toate câte Duhul Sfânt, cu dãruiri de bine, a sfintit: duhurile cele prea 

înalte si sfintite, adicã  cele nouã cete: pe strãmosi si patriarhi, pe Profeti si pe 

Sfintii Apostoli, pe Mucenici si Ierarhi, pe Sfintii Mãrturisitori si pe cuviosii 

Mucenici, pe drepti si pe toatã ceata Sfintelor Femei si pe toti ceilalti Sfinti 

necunoscuti, împreunã cu care sã fie si cei ce se vor adãuga în viitor. Dar mai 

presus de toti si întru toti si cu toti Sfintii, pe Sfânta Sfintilor, pe Preasfânta si cea 

fãr’de asemãnare mai mãritã decât cetele îngeresti, pe Doamna si Stãpâna noastrã, 

de Dumnezeu Nãscãtoarea si pururea Fecioara Maria“. 422 

                                              
421 Penticostarul, ed. cit. Duminica tuturor Sfintilor, Sinaxar, p. 428. 

422 Ibidem..................................................................................p. 429. 
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La aceastã sãrbãtoare se bucurã însusi Dumnezeu vãzând strãlucind 

roadele jertfei Sale, se bucurã Biserica, privindu-si plinirea, sunt fericiti toti Sfintii 

în fata tronului ceresc, si ne bucurãm noi toti privind la pilda vietii lor, rugându-ne  

si încercând a le urma credinta, pentru a ne putea bucura si noi la sfârsitul alergãrii 

de petrecerea împreunã cu ei.  

 

 

 

1. Categorii de Sfinti 

 

Sãrbãtoarea de acum este praznicul plinãtãtii Bisericii. Prãznuim pe toti 

cei dintre noi, care prin efortul propriu si ajutati de harul Sfântului Duh, s-au înãltat 

spre Dumnezeu pânã la atingerea stãrii pe care o numim sfintenie, pe toti cei care 

privind spre Cel, Unul Sfânt, s-au asemãnat Lui devenind sfinti. Vorbind aici de 

sfinti, avem în vedere sensul restrâns al acestui cuvânt. Ne referim la comuniunea 

celor ce „au avut pânã la capãt rãbdarea si credinta sfintilor“ (Apoc. 13, 10), în 

frunte cu Maica Domnului, care a crezut în cuvântul lui Dumnezeu, devenind 

împreunã lucrãtoare la întruparea Fiului Lui423, unind prin nasterea ei cele ceresti cu 

cele pãmântesti, fapt pentru care este cinstitã în fruntea tuturor sfintilor.  

            „Arãtatu-te-ai adunare a celor despãrtite, cã prin tine oa- 

menii s-au fãcut locuitori împreunã cu îngerii în ceruri, cu adevã- 

rat si cetele tuturor sfintilor,acum,  mãrturisesc împreunã cu dân- 

sii, lãudând cu vesnice cântãri pe Cel nãscut al tãu, de Dumnezeu 

Nãscãtoare, curatã, pururea Fecioarã“.424 

Numãrul sfintilor fiind foarte mare, multi fiind nestiuti de noi, pentru a-i 

putea pomeni pe toti, încercãm a-i cuprinde în câteva categorii. Pomenim astfel mai 

multe cete de sfinti, pe care le numim având în vedere timpul si modul în care ei au 

ajuns la sfintenie. 

         „Pe cei ce s-au luptat cu credintã, în toatã lumea, pe Apos- 

toli, pe Mucenici, pe preotii plini de întelepciune, pe cinstitele fe- 

mei,  adunarea cea sfântã,  cu sfintite cântãri, dupã datorie, sã o  

lãudãm“.425 

           „Duhovniceste  sã prãznuim întru unirea credintei prazni- 

cul cel a toatã lumea, al celor ce din veac bine au plãcut lui Dum- 

nezeu, pe cinstitii patriarhi, soborul proorocilor, podoaba Aposto- 

lilor, adunarea Mucenicilor, lauda pustnicilor, pomenirea tuturor 

Sfintilor, cã ei se roagã neîncetat sã se dãruiascã pace lumii, si su- 

fletelor noastre mare milã“. 426 

                                              
423Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 123. 

424 Ibidem. Utrenie, cântarea 9, canonul Tuturor Sfintilor, Si acum..., p. 434. 

425 Penticostarul, ed. cit. Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 9, p. 413. 

426 Iibdem. Litie, stihira 1, p. 414. 
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Intre sfinti, ca cel mai mare dintre cei nãscuti din femeie, dupã mãrturia 

lui Hristos Insusi (Matei 11, 11), un loc deosebit îl ocupã Sfântul Ioan Botezãtorul, 

care este amintit nominal. 

          „Veniti toti credinciosii sã lãudãm preaslãvita pomenire a 

tuturor Sfintilor cu laude si cu cântãri duhovnicesti; pe Botezãto- 

rul Mântuitorului, pe Apostoli, pe Prooroci si pe Mucenici, pe ie- 

rarhi, pe învãtãtori si pe cuviosi, pe pustnici,  pe drepti si pe adu- 

narea sfintelor femei, cea iubitoare de Dumnezeu“. 427 

Impreunã cu sfintii ridicati dintre oameni pomenim acum si toate cetele 

îngeresti:                  „Pe Botezãtorul si Inaintemergãtorul, pe Apostoli, pe  

Prooroci,  Mucenici si Ierarhi,  pe pustnici si cuviosi, pe Sfintii 

Sfintitii Mucenici, împreunã cu iubitoarele de Dumnezeu femei, 

pe toti dreptii si pe cetele îngerilor, dupã datorie cu cântãri sã-i 

încununãm“. 428 

Biserica vãzutã are astfel cunostinta cã s-a apropiat de cetatea 

Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc, prin zeci de mii de îngeri, care se aflã 

în adunare de sãrbãtoare, prn adunarea celor întâi nãscuti, al cãror nume este înscris 

în ceruri, prin duhurile dreptilor (Evrei 12, 22-23). Desi „pe cale, ea este copãrtasã 

cu Biserica cereascã, gratie sfintilor, de darurile împãrãtiei“.429 

 

 

2. Lucrarea Sfintilor, chipul lor de manifestare 

 

Ortodoxia este o cale religioasã care poate sã-l facã pe om mai uman. 

Scopul esential al Evangheliei este slujirea pe care Dumnezeu o sãvârseste pentru 

om, si prin el fatã de univers.430 „Omul îndumnezeit pe care îl contemplãm în 

Hristos, Care nu este numai Dumnezeu fãcut om, este si omul ajuns desãvârsit prin 

asemãnarea desãvârsitã cu modelul sãu divin. Cu cât este mai unit cu Dumnezeu cu 

atât devine mai uman“.431 Ortodoxia nu-l lasã pe om sã rãmânã acolo unde se aflã, 

ci îi dã puterea si curajul de a înainta spre desãvârsire, îi dã sentimentul cã 

Dumnezeu este aici, cã omul poate deveni din zi în zi mai îndumnezeit, mai plin de 

Dumnezeu.432 La slujba Tuturor Sfintilor, condusi de Penticostar, ne oprim asupra 

chipului de manifestare al acestora, vãzându-i strãlucind în lume ca niste stele ce-si 

primesc lumina de la Soarele dreptãtii: 

          „Infrumusetati fiind cu podoaba frumusetii celei dintâi si a- 

                                              
427 Ibidem. Litie, stihira 2, p. 414. 

428 Ibidem. Utrenie, Luminânda, Slavã..., p. 435. 

429Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 123. 

430 M. Costa de Beauregard, op. cit. p. 33. 

431 Ibidem. p. 33. 

432 Ibidem. p. 33. 
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rãtând ca niste stele nerãtãcitoare, Biserica lui Hristos, cer ati fã- 

cut-o Sfintilor, unul într-un chip, altul într-altul, împodobindu-o pe 

dânsa în multe feluri“. 433 

Asemenea stelelor, Sfintii au împodobit Biserica lui Dumnezeu cu 

diferite lumini, cu diferite feluri de lucrãri: 

          „Arãtându-vã, Sfintilor, ca niste luminãtori prea strãluciti, 

ati luminat cerul Bisericii cu multe feluri de daruri si cu osebite 

frumuseti; cu dreptate, bãrbãtie, curãtie si întelepciune“. 434 

Indumnezeirea este ceva foarte concret, corespunzând în întregime 

nevoilor omului. Este o puritate mai mare a persoanei umane în relatia sa cu 

Dumnezeu si cu oamenii.435 Indumnezeirea înseamnã „a fii asemenea lui 

Dumnezeu, plin de bunãtate, de smerenie, plin de disponibilitatea de a te dãrui, 

asumându-ti responsabilitatea pe care Dumnezeu si-a asumat-o pentru noi“.436 

Penticostarul ne stã mãrturie cã fiecare ceatã de sfinti a fãcut sã strãluceascã un 

anumit talant primit de la Dumnezeu: 

          „Increzându-se în asezãmântul Tãu de lege Hristoase, Apos- 

tolii Tãi; toate cele de pe pãmânt cu cucernicie le-au lepãdat; si cu 

lumina harului au luminat, Preaslãvitii, toatã lumea, evanghelices- 

te propovãduindu-Te“. 437 

            „Cu sfintita preotie îmbrãcându-se, preotii si pãstorii si înte- 

lepteste chivernisindu-o, Hristoase, dupã vrednicie au împodobit cu- 

vântul învãtãturii, de sus, cu adevãrat îmbogãtindu-se“. 438 

       „Slãvitilor Sfintiti Mucenici, bãrbãteste v-ati încununat cu cu- 

nuna mucenicilor,  mai întâi împodobiti fiind cu ungerea dumneze- 

iestii lucrãri a preotiei, Preafericitilor. Pentru aceasta, îndoite cu- 

nuni, dupã vrednicie luând, cu Hristos vã bucurati în veci“. 439 

          „Toatã simtirea trupului o ati supus cu adevãrat duhului, de 

Dumnezeu purtãtorilor, vestejind schimniceste, cu post, zburdãrile 

lui cele neoprite, si acum luminându-vã cu lumina nepãtimirii, ati 

luat rãsplãtirile ostenelilor“. 440 

                                              
433 Penticostarul, ed. cit. Utrenie, cântarea 3, canonul Tuturor Sfintilor, oda, 2, p. 423. 

434 Ibidem. Utrenie, cântarea 8, canonul Tuturor Sfintilor, Binecuvântãm..., p. 433. 

435 M. Costa de Beauregard, op. cit. p. 33. 

436 Ibidem. p. 34. 

437 Ibidem. Utrenie, cântarea 1, canonul Tuturor Sfintilor, oda 3, p. 421. 

438 Ibidem. Utrenie, cântarea 3, canonul Tuturor Sfintilor, oda 1, p. 423. 

439 Ibidem. Utrenie, cântarea 4, canonul Tuturor Sfintilor, oda 2, p. 425. 

440 Ibidem. Utrenie, cântarea 4, canonul Tuturor Sfintilor, oda 3, p. 425. 
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„Intre sfintii sãi, Biserica a recunoscut în primul rând pe martiri, cei ce 

au plãtit mãrturia lor pentru Hristos cu jertfa vietii lor“.441 In cântãrile de slujbã, 

acestia sunt prezentati într-o deosebitã strãlucire.                         .   

         „Lãudãm cu toatã buna cucernicie norul cel de Dumnezeu 

 insuflat al Mucenicilor,  care s-a luminat cu harul  si a strãlucit 

prea luminat cu mantia de porfirã a sângelui si cu lantul pãtimi- 

rii celei hotãrâte“. 442 

Sfintii sunt prezentati de slujba acestei duminici ca „cei ce au fãcut 

pãmântul cer cu strãlucirea faptelor bune“ 443, ca cei ce luminati de har 

„teologhisesc cu dreaptã cinstire de Dumnezeu, Unimea cea întreitã la numãr“ 444 

si-L laudã neîncetat pe Cel ce se odihneste întru sfinti, îndulcindu-se de 

dumnezeiasca desfãtare.445   

Prin toate acestea, sfintii constituie adevãrata mãrturie a Ortodoxiei, care 

ca viatã, exprimã comuniunea oamenilor cu Dumnezeu si întreolaltã. 

 

3. Sfintii ca mijlocitori pentru noi 

 

Prin apropierea lor de Dumnezeu si îndrãzneala de care se bucurã în fata 

Lui, sfintii sunt mai ales, neîncetati rugãtori pentru noi, cei care suntem încã pe cale, 

mijlocitori pentru mântuirea noastrã. Doxologia de multumire pentru sfinti si 

invocarea lor prin rugãciuni de cereri pentru cei vii si cei adormiti, constituie o 

practicã crestinã foarte veche.446 

Duminica Tuturor Sfintilor este o sãrbãtoare în care noi aducem cântare 

de laudã înregului nor de sfinti si prin ei lui Dumnezeu, Celui ce întru ei se 

odihneste, dar este si un prilej la care, luându-i mijlocitori pe sfinti, ne rugãm lui 

Dumnezeu ca si noi sã fim învredniciti a ne numãra între acestia, ca Dumnezeu sã 

se proslãveascã si întru noi.                

             „Sãvârsind sfânta pomenire a strãmosilor pãrinti, patri- 

arhi,  a Apostolilor, a Mucenicilor, a ierarhilor, a proorocilor si 

a cuviosilor Tãi, a pustnicilor si a dreptilor si a tot numele ce es- 

te scris în cartea vietii, Hristoase Dumnezeule, pe toti îi înduple- 

cãm la rugãciune, rugându-ne Tie: Dumnezeule, Cela ce Te pro- 

slãvesti în sfatul Sfintilor Tãi, Tu esti cu adevãrat Cela ce ai pro- 

slãvit dupã vrednicie pomenirea lor“. 447 

                                              
441Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 124. 

442 Penticostarul, ed. cit. Utrenie, cântarea 6, canonul Tuturor Sfintilor, Slavã..., p. 428. 

443 Ibidem. Utrenie, Laude, oda 8, p. 436. 

444 Ibidem. Utrenie, cântarea 7, canonul Tuturor Sfintilor, oda 2, p. 431. 

445 Ibidem. Utrenie, cântarea 7, canonul Tuturor Sfintilor, oda 1, p. 431. 

446Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 123. 

447 Penticostarul, ed. cit. Utrenie, Sedealna, p. 423. 
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Stiindu-i pe sfinti cã au fost oameni la fel ca noi, cã au avut aceleasi 

slãbiciuni, ce caracterizeazã firea noastrã pãmânteascã, având putinta de a întelege 

si slãbiciunile si neputintele noastre, avem mare încredere în rugãciunile lor pentru 

noi. Intre toti Sfintii, un loc deosebit îl acordãm Maicii Domnului si a noastrã a 

tuturor, în fata cãreia stând ca în fata celei mai iubitoare Mame, ne încredintãm 

mijlocirii ei:        „Sã lãudãm pe ceea ce este poartã cereascã si sicriu, mun- 

te cu totul sfânt,  nor luminos,  scarã cereascã,  rai cuvântãtor, iz- 

bãvirea Evei si odorul cel mare a toatã lumea. Cã într-însa s-a lu- 

crat mântuirea lumii si iertarea greselilor celor de demult. Pentru  

aceasta strigãm cãtre dânsa: Roagã-te Fiului tãu si Dumnezeu, sã 

se dãruiascã iertare greselilor, celor ce cu evlavie se închinã prea 

sfintei tale nasteri“. 448 

Sfintii sunt asadar cei dintâi prieteni ai nostri, sunt cei pe care îi rugãm sã 

mijloceascã la Dumnezeu pentru mântuirea noastrã, pentru ca în vesnicie sã 

petrecem împreunã cu ei, bucurându-ne si noi, mãcar de o parte din cinstea de care 

ei s-au învrednicit. 

 

4. Noi ca cinstitori ai sfintilor 

 

„Sfintii sunt prieteni apropiati ai lui Dumnezeu (Ioan 1, 14; Iacov 2, 23), 

sunt dreptii pentru a cãror rugãciune Dumnezeu va cruta poporul (Facere 18, 23-

32), deoarece multã putere au rugãciunile stãruitoare ale dreptului (Iacov 5, 16). 

Acestia formeazã împreunã cu îngerii, Biserica cereascã a celor ce sunt împreunã cu 

Hristos (Filipeni 1,23)“.449 De fiecare datã când noi stãm în fata sfintilor, la 

rugãciune, când ne gândim la ei, facem aceasta cu tot respectul ce se cuvine sã-l 

avem fatã de viata lor sfântã, fatã de ei, cei pe care îi cinsteste însusi Dumnezeu. 

Mai presus decât toti sfintii o cinstim pe Maica Domnului, pe care Dumnezeu 

Cuvântul, a ales-o a-i fi Mamã si în fata cãreia, începând cu arhanghelul Gavriil, 

aducãtorul vestii celei bune, toti îngerii se închinã si pe care pãmântenii o 

preamãresc:  

          „Mai înaltã decât heruvimii si decât serafimii te-ai arãtat 

Nãscãtoare de Dumnezeu, cã tu , una, ai primit îm pântecele tãu  

pe Dumnezeu,  Cel neâncãput, ceea ce esti neîntinatã. Pentru a- 

ceasta toti credinciosii, cu stiintã pe tine te fericim“. 450 

           „De tine se bucurã ceea ce esti plinã de dar, toatã fãptura; 

soborul omenesc si neamul omenesc; ceea ce esti bisericã sfintitã 

si rai cuvântãtor, lauda fecioriei, din care Dumnezeu S-a întrupat  

si  Prunc  S-a fãcut,  Cela ce este  mai’nainte de veci,  Dumnezeul  

nostru;  cã lãuntrul tãu scaun l-ai fãcut si pântecele tãu mai desfã- 

tat decât cerurile l-ai lucrat.  De tine se bucurã,  ceea ce esti plinã 

                                              
448 Ibidem. Utrenie, Sedealna, Slavã, Si acum..., p. 423. 

449Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 124. 

450 Penticostarul, ed. cit. Utrenie, cântarea 3, canonul 1, oda 3, p. 422. 
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 de dar, toatã fãptura, mãrire tie“. 451 

Impreunã cu Maica Domnului, pomenindu-le virtutile prin care s-au 

apropiat de Dumnezeu îi cinstim pe toti sfintii: 

          „Veniti sã ne veselim duhovniceste pentru pomenirea Sfin- 

tilor; cã, iatã aceasta a venit, revãrsându-ne nouã daruri aducã- 

toare de câstig. Pentru aceasta cu glas de bucurie si cu cuget cu- 

rat sã strigãm zicând:  Bucurã-te adunarea proorocilor, care ati 

 propovãduit lumii venirea lui Hristos, si cele foarte depãrtate ca 

 si cum ar fi fost  aproape le-ati  prevãzut.  Bucurã-te ceata Apos- 

tolilor, care ati fost pescari de pãgâni si  vânãtori de oameni. Bu- 

curã-te multime a Mucenicilor,  care de la marginile  pãmântului 

v-ati adunat  într-o credintã  si pentru  dânsa  ati suferit  încercã- 

rile chinurilor si desãvârsit ati luat cununa muceniciei. Bucurã-te 

stupina  pãrintilor,  care v-ati topit trupurile cu nevointa   si omo- 

rându-vã Patimile trupesti, v-ati întraripat mintea cu dumnezeias- 

ca dragoste si la cer ati zburat si împreunã cu îngerii veselindu-vã, 

vã îndulciti de vesnicele bunãtãti.  Ci o proorocilor,  Apostolilor si 

Mucenicilor! Rugati cu deadinsul, împreunã cu pustnicii, pe Cel ce  

v-a încununat pe voi, sã izbveascã de vrãsmasii cei nevãzuti si de 

cei vãzuti, pe cei ce cu credintã si cu dragoste sãvârsesc cea de-a 

pururi cinstitã pomenirea voastrã“. 452 

Lauda sfintilor nu este însã singura formã de cinstire a lor. Se spune cã 

omul devine în mare mãsurã ceea ce contemplã. Un alt mod de cinstire a sfintilor 

este si încercarea noastrã de a ne asemãna lor, de a-i urma în virtute, de a ne apropia 

si noi de Dumnezeu asa cum ei au fãcut-o. 

 

5. Idealul sfinteniei 

 

Scopul spiritualitãtii crestine, asa cum spunea Sfântul Serafim de Sarov 

este "dobândirea Duhului Sfânt“, îndumnezeirea, trezirea în trupul mortii  a 

trupului slavei cu puterea biruintei pascale a lui Hristos453, ajungerea la starea în 

care sã fim vrednici de petrecerea în împãrãtia cerurilor. Biserica îi propune pe 

sfinti ca exemple de sfintenie454, între care strãluceste ca o Mireasã Maica 

Domnului, cea plinã de har. Ea este înfãtisatã ca pildã de sfintenie, laudã a fecioriei 

si modelul ideal de jertfelnicie: 

          „Pe tine, Nãscãtoare de Dumnezeu, credinciosii te vestim 

Bisericã a lui Dumnezeu, cãmarã de nuntã însufletitã si poartã 

                                              
451 Ibidem. Utrenie, dupã a doua stihologie, sedealna, Si acum..., p. 418. 

452 Ibidem. Litie 3, p. 415. 

453 Olivier Clément, Trupul mortii si al slavei, traducere de Sora Eugenia Vlad, Bucuresti 1996,  p. 31. 

454 Pr. Prof.Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 124. 
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cereascã“. 455 

          „Indrãznealã vitejeascã luând fecioarele arãtat, Preacura- 

tã,  lupte  mucenicesti  fãrã  abatere  au  îndurat  si  în cântãri de 

psalmi,  în urma ta,  dumnezeieste bucurându-se cu Fiul tãu,  Fe- 

cioarã, s-au adus pe ele jertfã Impãratului Impãratilor“. 456  

          „Din pântece fecioresc pe Dumnezeu Cuvântul, L-ai nãscut 

nouã, Maica lui Dumnezeu; pe Carele tinerele fecioare curate, cu 

dumnezeiascã  cuviintã  L-au iubit  si în urma ta,  luminat, Lui au  

urmat“. 457 

Impreunã cu Maica Domnului sunt vrednici de admirat si demni de 

urmat, toti cei ce au ajuns la starea de sfintenie. Sfintii sunt pentru noi pilde de 

credintã neclintitã si dragoste arzãtoare pentru Hristos, modele de oameni luminati 

de sus dar acoperiti în vesmântul smereniei, pilde de lepãdare de sine si viatã 

umbritã de harul lui Dumnezeu. 

          „Cu nãdejdea si cu dragostea fiind  împlãtosatã adunarea  

celor alesi si cu credinta  îngrãditã,  toate amenintãrile tiranilor,  

chinurile si  lovirile cu  bucurie  le-a rãbdat,  plinã de  strãlucire; 

 pe Hristos, Dãtãtor de biruintã având în lupte, întâii Mucenici ai 

 adevãrului“. 458 

Vãzând faptele cele bune ale Sfintilor, ne rugãm si noi Mântuitorului sã 

ne trimitã harul care sã ne întãreascã a urma virtutile acestora, în scopul dobândirii 

împãrãtiei ceresti. 

        „Lãudând cetele Sfintilor Tãi, rogu-mã sã se lumineze cu lu- 

mina Ta sufletul meu,  pentru rugãciunile lor; cã Tu  esti  lumina  

cea neapropiatã, care alungi întunericul necunostintei, cu strãlu- 

cirile Tale Hristoase, Cuvinte al lui Dumnezeu, Dãtãtorule de lu- 

minã“. 459 

Sfintenia, viata în luminã, este nãzuinta noastrã a tuturor: Sã trãim ca fii 

ai luminii, pentru a ne lumina, pentru a ajunge sã petrecem în lumina cea pururea 

fiitoare. 

 

 

 

 

                                              
455 Penticostarul, ed. cit. Utrenie, cântarea 7, canonul Nãscãtoarei de Dumnezeu, oda 1, p. 427. 

456 Ibidem. Utrenie, cântarea 1, canonul Tuturor Sfintilor, Si acum..., p. 421. 

457 Ibidem. Utrenie, cântarea 3, canonul Tuturor Sfintilor, Si acum..., p. 423. 

458 Ibidem. Utrenie, cântarea 9, canonul Tuturor Sfintilor, oda 1, p. 434. 

459 Ibidem. Utrenie, cântarea 1, canonul Tuturor Sfintilor, oda 1, p. 421. 
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6. Spiritualitatea ortodoxã în raport cu sfintii si cu sfintenia 

 

„Biserica cereascã a sfintilor este o realitate nouã care a apãrut în istorie. 

Dincolo de viata biologicã sau omeneascã obisnuitã, a apãrut în lume viata Fiului 

lui Dumnezeu care S-a fãcut om“460, viata în Duhul Sfânt, în sfintenie. Sãrbãtoarea 

Tuturor Sfintilor este o invitatie la sfintenie adresatã nouã tuturor. Scopul întregii 

lucrãri rãscumpãrãtoare a Fiului lui Dumnezeu si al activitãtii Bisericii este acesta - 

sfintirea noastrã. Adevãratii crestini sunt sfintii. Ei sunt oamenii care au întrupat în 

viata lor Ortodoxia, modele pentru noi cei ce suntem încã pe cale. 

Sãrbãtoarea aceasta poate fi numitã si sãrbãtoarea Bisericii, ziua când 

Biserica lui Hristos se bucurã, vãzându-si împlinite eforturile. Cu cât noi suntem 

mai aproape de Dumnezeu, bucuria Bisericii este mai mare. Intre sfintii sãi, Biserica 

cinsteste în primul rând pe martiri, cei care au plãtit mãrturia lor pentru Hristos cu 

jertfa vietii lor461. Pe ei îi au în vedere cele mai multe din textele de laudã pe care le 

rostim la acest praznic. Textele de referintã ale sãrbãtorii, care rezumã si  

sintetizeazã întreaga slujbã se opresc asupra martirilor. 

          „Cu sângiurile Mucenicilor Tãi, celor din toatã lumea, ca si 

cu o porfirã si cu vison,  împodobitã fiind Biserica Ta,  printr-însii 

strigã cãtre Tine,  Hristoase Dumnezeule;  poporului Tãu trimite-i 

îndurãrile Tale, pace obstii Tale dãruieste si sufletelor noastre ma- 

re milã“. 462 

        „Ca niste pârgã a firii, Tie, Sãditorului fãpturii, lumea îti 

aduce, Doamne, pe purtãtrii de Dumnezeu Mucenici. Pentru ale 

 cãror rugãciuni, în pace adâncã pãzeste, mult Milostive, Biseri- 

ca Ta, pentru Nãscãtoarea de Dumnzeu“. 463 

          „Cei ce au pãtimit chinuri în tot pãmântul si s-au mutat la 

ceruri,  cei ce au urmat  îndeaproape  Patimile lui Hristos  si au  

înlãturat patimile noastre,  astãzi adunându-se aici,  aratã Bise- 

rica celor întâi nãscuti,  ca pe aceea ce tine locul  celei de sus si 

strigã lui Hristos:  Dumnezeul meu esti!  Pentru Nãscãtoarea de 

Dumnezeu pãzeste-mã mult Milostive“. 464 

Mântuitorul promisese Ucenicilor Sãi: „Oricine mã va mãrturisi pe Mine 

înaintea oamenilor, mãrturisi-voi si Eu pentru el înaintea Tatãlui Meu care este în 

ceruri“ (Matei 10, 32). Iatã cã cuvintele s-au împlinit si Mucenicii cei ce L-au 

mãrturisit pe Hristos strãlucesc luminat. Hristos, Biserica Sa, acordã o mare 

împortantã mãrturiei, mãrturisirii. Treapta cea mai mare a sfinteniei este aceasta: din 

dragoste pentru Cel iubit, pentru Hristos si Biserica Sa, sã lepezi tot, sã pui tot ce ai, 

                                              
460Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 128. 

461 Ibidem. p. 124. 

462 Penticostarul, ed. cit. Vecernia mare, Tropar, Slavã..., p. 417. 

463 Ibidem. Utrenie, Condac, p. 428. 

464 Ibidem. Utrenie, Icos, p. 428. 
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toatã fiinta ta în slujba lui Hristos. Intreaga viatã sã fie o jertfã, o liturghie adusã lui 

Hristos. „Cine îsi va pierde sufletul lui pentru Mine, îl va gãsi“ (Matei, 10, 39), îl 

va gãsi în împãrãtia vesnicã. Martirii nu sunt însã singura categorie de sfinti. Toate 

celelalte cete de sfinti, sunt pentru noi modele de urmat, indicându-ne cãi, pe care 

mergând, putem ajunge la Dumnezeu. Sfintii sunt pentru noi exemple de viatã în 

slujba lui Hristos. Crestinismul nu înseamnã viatã într-un anumit tipar. 

Crestinismul, sfintenia, înseamnã viatã în, cu, si pentru Hristos, în conditiile 

concrete ale existentei fiecãruia. 

 

 

V. Zile mai importante din perioada 
Penticostarului si spiritualitatea legatã de ele 

 

Am prezentat pânã acum spiritualitatea ortodoxã care tine de cele trei 

mari sãrbãtori ale Penticostarului si de toate duminicile acestuia. Invierea 

Domnului, Inãltarea Lui la cer si Pogorârea Sfântului Duh, precum si duminicile 

Penticostarului sunt cele care dau tonul pentru slujble bisericesti din toate zilele 

acestei perioade, astfel cã în fiecare zi din sãptãmânã, Biserica ne tine în atmosfera 

duhovniceascã a unuia dintre cele trei mari praznice, precum si a evenimentului 

sãrbãtorit în duminica cu care se începe sãptãmâna respectivã. Aceasta se întâmplã 

în întreaga perioadã penticostalã cu câteva exceptii marcate de unele zile cu o 

tonalitate deosebitã. Este vorba de Vinerea din Sãptãmâna luminatã, de Miercurea 

din sãptãmâna de dupã Duminica Slãbãnogului si de Sâmbãta dinaintea Pogorârii 

Duhului Sfânt. 

In Vinerea din Sãptãmâna luminatã prãznuim „Izvorul dãtãtor de viatã 

al Preasfintei Nãscãtoarei de Dumnezeu“, când pe lângã cântãrile ce vestesc 

bucuria Invierii, Penticostarul ne conduce si în a o lãuda pe Maica Domnului, 

Izvorul atâtor binefaceri de care ne bucurãm. 

In Miercurea de dupã Duminica Slãbãnogului, precum si în toatã 

sãptãmâna urmãtoare ei, serbãm Injumãtãtirea Praznicului Cincizecimii. Atunci, de 

asemenea, alãturi de textele specifice perioadei, Biserica, prin cântãrile din 

Penticostar ne transpune în atmosfera momentului respectiv.  

Ultima zi cu caracter special este Sâmbãta dinaintea Rusaliilor, când 

Biserica Ortodoxã face pomenirea celor adormiti, zi în care ne rugãm îndeosebi 

pentru toti cei din veac adormiti pãrinti si frati ai nostrii. 

Spiritualitatea acestor zile completeazã si încununeazã întreaga 

spiritualitate Penticostalã, spiritualitate a plinãtãtii Bisericii, când cerul se uneste cu 

pãmântul, când cei vii împreunã cu cei adormiti se bucurã de prezenta lui 

Dumnezeu. 
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A. Vinerea din Sãptãmâna luminatã, când se prãznuieste 

Izvorul dãtãtor de viatã al Preasfintei Nãscãtoare de 

Dumnezeu 

 

 

In întreaga Sãptãmânã luminatã, Biserica, la toate slujbele ei vesteste 

doar bucuria Invierii Mântuitorului din morti. La toate slujbele, chiar si la 

înmormântãri, dacã se întâmplã în aceastã perioadã, nu avem altceva de spus, decât 

vestea Invierii. Totusi, în Vinerea Sãptãmânii luminate, pe lângã vestea Invierii, 

Biserica mai are sã ne spunã încã ceva, înmultitor de bucurie. Ea ne-o pune în 

atentie, spre cinstire pe Maica Domnului, cea prin care s-a fãcut începutul mântuirii 

noastre. Asezarea în aceastã zi a sãrbãtorii Maicii Domnului, ne dovedeste cinstea 

de care aceasta se bucurã din partea Bisericii, care ne spune si prin aceasta cã 

oriunde se va propovãdui Hristos cel înviat din morti, va fi preamãritã si cea din 

care El si-a luat trup, cea prin care s-a fãcut începutul lucrãrii de mântuire a Lui.  

La acest praznic, Maica Domnului este înfãtisatã ca izvor de tãmãduire 

sufleteascã si trupeascã, izvor de daruri, pururea curgãtor cãtre noi, izvor de fapte 

minunate, de care împãrtãsindu-ne, ne bucurãm. Aceastã asemãnare a plecat de la 

un izvor real, prin mijlocirea cãruia Maica Domnului a fãcut o serie de tãmãduiri, si 

pe locul cãruia, din aceastã pricinã, împãratul Leon cel Mare a ridicat o bisericã, în 

cinstea Preasfintei Nãscãtoare de Dumnezeu, reînoitã apoi de Justinian, Vasile 

Macedoneanul si de fiul sãu Leon Filosoful.465 Sãrbãtoarea de acum a luat nastere ca 

o pomenire a înoirii acestei biserici, prãznuitã pânã astãzi. Cu timpul însã, 

sãrbãtoarea înoirii bisericii s-a transformat tot mai mult într-o sãrbãtoare a Maicii 

Domnului, izvorul tuturor vindecãrilor sãvârsite prin mijlocirea apei.  

 

1. Ce se întelege prin „Izvorul dãtãtor de viatã  al Maicii 
Domnului“ ? 

 

Incepând cu ziua luminatã a Invierii, timp de o sãptãmânã, se aude în 

Bisericã chemarea pe care aceasta ne-o face la a ne adãpa din bogãtia de haruri 

revãrsate din mormântul lui Hristos, din Izvorul nestricãciunii 466: 

           „Veniti sã bem bãuturã nouã, fãcutã cu minune nu din piatrã 

stearpã, ci din mormântul lui Hristos, care a izvorît izvorul nestricã- 

ciunii; întru care ne întãrim“. 467 

Asa cum pe Hristos îl numim izvor de viatã, de apã vie, de nestricãciune 

si nemurire, tot asa, la slujba acestui praznic, o numim si pe Maica Domnului: 

„izvor dintru care curge toatã bunãtatea si dintru care se revarsã tuturor 

                                              
465 Ibidem. Sinaxarul praznicului, p. 40. 

466 Pr. Marin M. Negulescu, op. cit. p. 271. 

467 Penticostarul, ed. cit. Utrenia Pastilor, cântarea 3, irmos, p. 7. 



 106 

binefacerile“468, „manã cereascã si izvor dumnezeiesc al raiului“469, izvor plin de 

„minuni nedesertate“470. 

In Vinerea Sãptãmânii luminate, Biserica ne cheamã sã bem si din acest 

izvor, din aceste curgeri ale harului, sã sorbim, din revãrsãrile de viatã, de milã si de 

îndurare, care vin din izvorul cel pururea curgãtor care este Maica Domnului, Maica 

lui Hristos Cel ce a înviat din morti 471 : 

           „Scoateti bolnavilor, apa tãmãduirilor,  cã Preacurata varsã  

din dumnezeiescul izvor, îndulcirea cea adevãratã,  izvorînd cu ade- 

vãrat torentul desfãtãrii. Pentru aceasta, cu credintã, sã ne adãpãm 

toti din fântânile cele îmbelsugate“. 472 

Dacã cugetãm la cele douã izvoare si la apa harului revãrsatã prin ele, 

observãm cã avem de-a face cu aceeasi apã vie, mântuitoare si vindecãtoare, ce 

tâsneste dintr-o sigurã sursã - Dumnezeu, lucru clar pus în luminã de cântãrile 

sãrbãtorii:           „Ceea ce esti cinstea cea de obste a neamului omenesc, Prea- 

cinstitã, bucurã-te Marie, bucurã-te; cã Fãcãtorul tuturor s-a pogo- 

rît lãmurit peste tine, ca o picãturã,  arãtându-te pe tine izvor nemu- 

ritor, dumnezeiascã Mireasã“. 473 

            „Luminat si sfânt lãcas al Stãpânului tuturor te stiu pe tine, 

Fecioarã, si izvor de nestricãciune, care izvorãste pe apa, Hristos, 

dintru care ne adãpãm“. 474 

Sursa de apã nemuritoare este Hristos-Dumnezeu. El s-a pogorât 

asemenea unei picãturi peste Maica Domnului si prefãcând-o într-un izvor, din 

apele cãruia noi ne adãpãm. Umanitatea Maicii Domnului a fost sfintitã de 

dumnezeirea Cuvântului, prin sãlãsluirea Acestuia în ea, motiv pentru care ea este 

plinã de har475, izvorându-ne si nouã apa darului primit, apa mântuirii. 

 

2. Darurile sau lucrarea izvorului 

 

Primul si cel mai mare dar fãcut omenirii de Maica Domnului a fost Fiul 

ei. Prin curãtia si disponibilitatea ei, Fecioara Maria a fãcut posibilã realizarea 

Intrupãrii, ca initiativã deplinã a lui Dumnezeu.476 Datoritã curãtiei, disponibilitãtii 

                                              
468 Ibidem. Vinerea din Sãptãmâna luminatã, Vecernia mare, prima din stihirile Izvorului, p. 34. 

469 Ibidem................................................................................, a doua din stihirile Izvorului, p. 34. 

470 Ibidem................................................................................. Slavã..., p. 34. 

471 Pr. Marin M. Negulescu, op. cit. p. 271. 

472 Penticostarul, ed. cit. Utrenia Izvorului, cântarea 7, oda 1, p. 41. 

473 Ibidem. cântarea 1, oda 4, p. 37. 

474 Ibidem. cântarea 3, oda 1, p. 37. 

475Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 126. 

476 Dumitru Stãniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, op. cit. p. 163. 
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si darului primit si dãruit apoi lumii, Maica Domnului a devenit un izvor îmbelsugat 

de daruri pentru întreaga umanitate. Asa cum este prezentatã de cântãrile slujbei 

acestui praznic, Maica Domnului, se aseamãnã cu o câmpie mãnoasã, asupra cãreia 

pogorându-se ploaia cea dumnezeiascã, a fãcut-o sã rodeascã belsug de daruri: 

           „Lucruri minunate si uimitoare a sãvârsit  Stãpânul ceruri- 

lor, dintru început, întru tine,  cea cu totul fãrã prihanã; cã de sus 

a picurat lãmurit,  ca o ploaie, în pântecele tãu, dumnezeiascã Mi- 

reasã, arãtându-te pe tine izvor, dintru care curge toatã bunãtatea 

si dintru care se revarsã tuturor binefacerile,  ca multime de tãmã- 

duiri, celor ce au nevoie de întãrirea sufletelor si sãnãtate trupului 

prin apa harului“. 477 

Hristos s-a folosit de Maica Sa ca de un vas de mare cinste pentru a 

revãrsa asupra noastrã bunãtãtile Lui. Ea este îndrãznirea celor muritori cãtre 

Dumnezeu, temeiul cel tare al credintei, turnul fecioriei si usa mântuirii. Prin ea s-a 

deschis raiul, ea a curãtit spurcãciunea pãcatului, prin ea se ridicã biruintele si cad 

vrãsmasii. Maica Domnului este tãmãduitoarea  sufletelor noastre. De la ea, ca 

dintr-un izvor pururea curgãtor se revarsã bogãtia binefacerilor din care se adapã 

credinciosii ca dintr-o fântânã, ca dintr-un izvor al darurilor. 

            „Pâraie de tãmãduiri izvorãsti Fecioarã,  celor ce aleargã  

totdeauna cu credintã la izvorul tãu, dumnezeiascã Mireasã; cã în 

dar versi tãmãduirile,  din destul si cu prisosintã, celor bolnavi, pe  

cei orbi care vin la tine îi faci sã vadã limpede,  pe multi schiopi ai 

îndreptat si pe slãbãnogi ai întãrit; pe cel mort l-ai înviat la a treia 

stropire si ai vindecat suferintele celor bolnavi de idropicã si de nã- 

duf“. 478 

            „Cine va spune puterile tale,  Izvorule,  care plin de minuni 

 nedesertate, sãvârsesti lucruri multe si mai presus de fire, prin vin- 

decãri. O marile daruri pe care le reversi tuturor! Cã nu numai bo- 

lile cele cumplite  ale celor  ce aleargã la tine,  cu dragoste le-ai a- 

lungat,  ci si patimile cele sufletesti le speli,  curãtindu-le,  ceea ce 

esti cu totul fãrã prihanã; dând deodatã cu toate si mare milã“. 479 

In atotîntelepciunea Sa, Dumnezeu a stiut cã noi ne putem apropia cu 

mai mare îndrãznealã, aducând cererile noastre, de cineva asemenea nouã, cu atât 

mai mult de o Maicã iubitoare. De aceea, Vistierul bunãtãtilor a dãruit-o pe cea 

pururea fericitã480, cu bogãtie din darurile Sale, pe care ea ni le împãrtãseste tuturor, 

dupã cum avem trebuintã. 

            „Tuturor credinciosilor dai vindecare; dregãtorilor, oame- 

nilor din popor, celor sãraci, conducãtorilor,  celor lipsiti si celor 

                                              
477 Penticostarul, ed. cit. Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 1 din ale Izvorului, p. 34. 

478 Ibidem. Vecernia mare, Doamne strigat-am, stihira 3 din ale Izvorului, p. 34. 

479 Ibidem. Vecernia mare, Doamne strigat-am, Slavã..., p. 34. 

480 Dumitru Stãniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, op. cit. p. 167. 
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avuti deobste, vãrsându-le, Izvorule, apa, ca pe un singur leac“. 481 

Pentru noi, Maica lui Dumnezeu este mereu un sprijin, o nãdejde, singura 

neînselãtoare, spre care alergãm când suntem în necaz, bucurându-ne de fiecare datã 

de ajutorul neîntârziat al ei. 

           „Veselesti, Fecioarã pe credinciosi, mai presus de fire, iz- 

vorînd harul din izvorul cel vesnic,  dând acestora putere asupra 

vrãsmasilor,  biruintã dea pururea,  sãnãtate,  pace si împlinirea 

cererilor“. 482 

 

3. Noi în fata Izvorului de viatã dãtãtor 

 

Biserica Ortodoxã crede în mijlocirea Maicii Domnului si i se roagã ca 

uneia ce este preacinstitã si preasfântã.483 Preacinstirea Maicii Domnului se 

întemeiazã pe contributia ei la întruparea Fiului lui Dumnezeu, cât si pe mijlocirea 

si ajutorul ei de Maicã a Bisericii, nedespãrtitã de Fiul ei.484 

Vinerea din Sãptãmâna luminatã, când sãrbãtorim Izvorul de viatã 

dãtãtor al Maicii Domnului, este pentru noi un fericit prilej de a ne simti în prezenta 

ei, a Celei de care toatã fãptura se bucurã si se minuneazã. Avându-o pe Maica 

Domnului în fata noastrã, suntem uimiti de mãretia ei, precum si de multimea 

binefacerilor care ne vin prin mijlocirea ei. 

          „Cine va spune puterile tale,  Izvorule care plin fiind de mi- 

nuni  nedesertate,  sãvârsesti   lucruri multe  si mai presus  de fire,  

prin vindecãri.  O marile daruri pe care le reversi tuturor!   Cã nu 

numai bolile cele cumplite ale celor ce aleargã la tine cu dragoste, 

le-ai alungat, ci si Patimile sufletesti le speli, curãtindu-le, ceea ce 

esti cu totul fãrã prihanã; dând deoadatã cu toate si mare milã“. 485 

Nu rãmânem doar la a ne minuna în fata Maicii Domnului, ci stiind si 

mãrturisind toate faptele minunate, care se fac prin mijlocirea ei, o fericim 

aducându-i cântare de laudã: 

          „Bucurã-te Izvorule de viatã purtãtor,  care asemenea mãri- 

lor reversi minuni peste toatã lumea;   noianule cel întelegãtor, ca- 

re întreci cu belsugul darului  repejunile Nilului;  al doilea Siloam, 

care izvorãsti apã ca dintr-o piatrã minunatã, si ai primit lucrarea 

Iordanului;  manã mântuitoare,  care esti vãdit bogatã si cu adevã- 

rat  prisositoare,  pentru  trebuinta  celor  ce o cautã;   Maicã a lui  

Hristos, Fecioarã, care reversi asupra lumii mare milã“. 486 

                                              
481 Penticostarul, ed. cit. Utrenie, cântarea 3, oda 4, p. 37. 

482 Ibidem. Utrenie, cântarea 9, oda 5, p. 43. 

483Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 126. 

484 Ibidem. p. 126. 

485 Penticostarul, ed. cit. Vecernia mare, Doamne strigat-am, Slavã..., p. 34. 
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Si Icosul praznicului este un minunat imn de laudã adresat Maicii 

Domnului:             „Prea curatã de Dumnezeu Nãscãtoare,  ceea ce ai nãscut, 

mai presus de cuvânt, pe Cuvântul Tatãlui, Cel mai înainte de veci, 

deschide gura mea, Preacinstitã, aducându-mã si pe mine spre lau- 

da ta, ca sã te mãresc pe tine, strigând izvorului tãu acestea: 

   Bucurã-te izvor al bucuriei celei neîncetate;  bucurã-te revãrsare  

a frumusetii celei negrãite. 

  Bucurã-te dezlegare a tot felul de boli;  bucurã-te încetare a feluri- 

telor patimi. 

  Bucurã-te  repejunea  cea  prea limpede,  care  însãnãtosezi pe cei  

credinciosi;  bucurã-te apã  prea plãcutã  celor  bolnavi în multe fe- 

luri. 

  Bucurã-te apa întelepciunii,  care  îndepãrtezi necunostinta; bucu- 

rã-te vin amestecat cu apã al inimii, care picurã amvrozie. 

  Bucurã-te  paharul cel de viatã revãrsãtor al manei;  bucurã-te baie 

si nectar din izvorul cel dumnezeiesc. 

  Bucurã-te  ceea ce arãti  vadul de  trecere al  neputintei;  bucurã-te 

ceea ce stingi vãpaia bolilor. 

  Bucurã-te apã mântuitoare!“ 487 

Este un strigãt izvorît din plinãtatea bucuriei noastre, un omagiu adus 

Maicii noastre duhovnicesti, pe care vãzându-o cu ochii sufletesti, recunoscãtori 

fiindu-i pentru toate binefacerile, îi aducem prinos de cântare. 

Aducându-i cinstirea noastrã, ne rugãm în acelasi timp Maicii Domnului, 

sã-si reverse harul izvorului sãu dãtãtor de viatã si asupra noastrã, sã ne fie sprijin în 

rugãciune si apãrãtoare de patimi: 

          „Acum sã-mi izvorãsti mie, Fecioarã, Izvorule, de Dumnezeu 

Nãscãtoare,  har de cuvânt,  ca sã laud izvorul tãu, care face sã rã- 

sarã viatã si har credinciosilor; cã tu ai izvorît pe Cuvântul, Cel în- 

tr-un ipostas“.488 

         „Totdeauna mã ucide pe mine vrãsmasul cu îmboldirile desfã- 

tãrilor, Stãpânã, Izvorule, de Dumnezeu Nãscãtoare, nu mã trece cu 

vederea, apucã înainte, ajutãtoarea cea grabnicã si mã izbãveste de 

cursele lui, ca sã te laud pe tine, cea pururea mult lãudatã“.489 

Prezenta Fecioarei aduce multã umanitate în viata crestinismului. Prin ea 

cerul se umanizeazã, se sensibilizeazã, deoarece acolo e prezentã o Maicã ce stã 

alãturi de Dumnezeu, având prin bunãvointa Lui, pe de o parte, autoritate de Maicã 

asupra Lui, atunci când se roagã pentru noi, iar pe de alta, duiosie de Maicã pentru 

greutãtile noastre.490 

                                                                                                                                         
486 Ibidem. Vecernia mare, Stihoavnã, Stihira 1 din ale Izvorului, p. 35. 

487 Ibidem. Utrenie, Icos, p. 40. 

488 Ibidem. Utrenie, cântarea 1, oda 1, p. 37. 

489 Ibidem. Utrenie, cântarea 4, oda 4, p. 38. 

490 Dumitru Stãniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, op. cit. p. 167. 
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4. Maica Domnului în spiritualitatea ortodoxã 

 

In spiritualitatea ortodoxã, un loc deosebit îl ocupã Fecioarã Maria, 

Maica Domnului. „Biserica Ortodoxã crede în mijlocirea si îndrãznirea ei de Maicã 

a Domnului, cãreia i se roagã ca uneia ce este preacinstitã si preasfântã“. 491 Ne 

rugãm Maicii Domnului si o preamãrim în acelasi timp. O preamãrim ca pe ceea ce 

a trãit cea mai mare unire pe care umanul o poate realiza cu Dumnezeu, ea fiind 

tipul fiintei umane pe deplin realizate.492 

Atributele de Nãscãtoare de Dumnezeu si Maicã a Lui, exprimã raportul 

de profundã intimitate ce s-a stabilit între Fecioara Maria si Fiul lui Dumnezeu cel 

întrupat.493 Unul din meritele crestinismului este cã a restabilit demnitatea femeii, 

ridicându-o pânã la înãltimea bãrbatului, desi rolurile lor în viatã rãmân deosebite, 

potrivit cu aptitudinile lor naturale. Temeiul acestei demnitãti stã în uimitorul fapt 

cã Fiul lui Dumnezeu a binevoit a se face Fiu al femeii, cãreia i s-a dat rolul de 

Maicã.494 Prin acest fapt, Maica Domnului a devenit modelul, nãdejdea, ocrotitoarea 

tuturor maicilor. Acestea, în toate greutãtile lor, îsi pun speranta în Maica 

Domnului, vãzând în ea modelul ideal al Mamei, al dragostei materne.495 

Maica Domnului nu este doar patroana maicelor ci si a fecioarelor. 

Biserica noastrã crede în purureafecioria Maicii Domnului. Ea este model de 

curãtie, sfintenie, devotament si supunere pentru toate fecioarele si monahiile 

noastre. Pretutindeni, cele ce vor sã-si închine viata lui Dumnezeu, se îndreaptã cu 

nãdejde spre Pururea Fecioara Maria. 

„Prin faptul nasterii lui Dumnezeu-Cuvântul din femeie, crestinismul 

umanizeazã tot cerul“.496 Stiind noi cã Omul-Hristos are o Maicã, primim curaj, 

maica fiind quintesenta afectiunii iubitoare, iar Maica aceasta este cu totul dintre 

noi.497 

De aceea ne rugãm Maicii Domnului cu multã încredere, stiind cã ea are 

o intimitate deosebitã cu Dumnezeu, recunoscând în ea o iubire maternã, si în 

acelasi timp iubirea celei ce este slujitoarea model a Domnului.498 Pe lângã marea sa 

iubire, Maica Domnului ne oferã si un model de rugãciune. Pe ea nu ne-o putem 

închipui altfel decât în rugãciune cãtre Fiul sãu si Dumnezeul nostru (de aici venind 

si frumosul nume pe care noi românii l-am dat ei - Maica Precista- Maica 

                                              
491Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit.. p. 126. 

492 M. Costa de Beauregard, op cit. p.156. 

493 Dumitru Stãniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, op. cit. p. 165. 

494 Ibidem. p. 166. 

495 Kardinal Josef Mindszenty, Die Mutter, Luzern, 1949, p. 141. 

496 Dumitru Stãniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, op. cit. p. 166. 

497 Ibidem. p. 166. 

498 M. Costa de Beauregard, op. cit. p. 156. 
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Rugãtoare, de la lat. preces=rugãciune). Maica Domnului este ocrotitoarea tuturor 

celor ce se roagã, Maica duhovniceascã a tuturor crestinilor, însãsi icoana Bisericii. 

Stiind realizate în persoana ei, la maxima posibilitate, iubirea, pe care 

Insusi Fiul ei a simtit-o, si sfintenia, care a învrednicit-o a fi tron al lui Dumnezeu, 

ne închinãm plini de uimire în fata ei, având nãdejde în ajutorul ei, stiind cã mai 

mult decât nisipul si decât picãturile ploilor sunt multimule lucrãrilor izvorului ei, 

care neîncetat se revarsã peste tot pãmântul.499 Incercând sã vorbim despre mãretia 

ei, ne dãm seama cã cuvintele noastre sunt neîndestulãtoare pentru a o lãuda dupã 

cuviintã: 

            „Nici cuvântul,  nici mintea,  nici limba,  nu sunt în stare a  

lãuda, Curatã, nasterea ta; ci sunt fãrã de putere, cu privire la tine, 

iar mândria filosofilor  si mãiestria ritorilor se dovedesc si ele ne- 

putincioase“. 500 

 

 

B. Miercurea Injumãtãtirii Cincizecimii 

 

                                           „In mijlocul praznicului Hristos Mesia, 

                                   stând, în mijlocul învãtãtorilor, îi învatã“. 501 

 

In Miercurea de dupã Duminica Slãbãnogului, în Biserica Ortodoxã se 

face pomenirea Injumãtãtirii Cincizecimii, în a cãrei atmosferã sfintele noastre 

slujbe ne tin timp de o sãptãmânã. Aceastã sãrbãtoare o prãznuim întru cinstirea 

celor douã mari praznice, al Pastilor si al Rusaliilor, „ca pe una ce le uneste si le 

leagã pe amândouã“.502 

Multe din cântãrile de la Vecernie si Utrenie au în vedere tocmai aceastã 

legãturã:               „Apropiatu-s-a revãrsarea cea din plin a dumnezeiescului  

Duh peste toti, precum este scris.  Sorocul nemincinoasei fãgãdu- 

inte, date Ucenicilor de Hristos,  dupã Moartea, Ingroparea si In- 

vierea Sa, ajungând la înjumãtãtire, vesteste, adeverind, arãtarea 

Mângâietorului“. 503 

            „Cât de sfintitã cu adevãrat este sãrbãtoarea aceasta!  Cã 

rãdãcinã fiind a înjumãtãtirii praznicelor celor mari, este lumina- 

tã dintr-amândouã pãrtile“.504 

          „Sosit-a, astãzi, înjumãtãtirea Cincizecimii, luminatã dintr-o 

                                              
499 Penticostarul, ed. cit. Utrenie, cântarea 4, oda 1, p. 38. 

500 Ibidem. Utrenie, cântarea 6, oda 4, p. 39. 

501 Ibidem. Miercurea Injumãtãtirii Praznicului,Utrenie, stih la Sinaxar, p. 177. 

502 Ibidem. Sinaxar, p. 177. 

503 Ibidem. Vecernie, Doamne strigat-am, stihira 3, p. 167. 

504 Ibidem. Utrenie, cântarea 5, canonul 1, oda 2, p. 175. 
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parte de dumnezeiasca luminã a dumnezeiestilor Pasti, iar din cea- 

laltã strãlucind de harul Mângâietorului“. 505 

Asupra modului în care a luat fiintã sãrbãtoarea, precum si asupra 

pozitiei si cuprinsului ei ne lãmureste pe deplin Sinaxarul praznicului, care ne spune 

urmãtoarele: „...Si aceasta sãrbãtoare a luat fiintã astfel: Dupã ce Hristos a 

sãvârsit minunea cea mai presus de fire asupra slãbãnogului, iudeii cãutau sã-L 

omoare, chipurile scandalizati din cauza Sâmbetei, cãci sâmbãta se fãcuse aceasta. 

Deci Iisus a plecat în Galileea si petrecând în muntii de acolo, a sãvârsit minunea 

sãturãrii cu cinci pâini si doi pesti a cinci mii de oameni, afarã de femei si copii. 

Curând dupã aceea, sosind Sãrbãtoarea Corturilor (care la iudei era deasemenea 

un praznic mare), S-a suit în Ierusalim si se ferea sã fie vãzut de oameni. Dar la 

Injumãtãtirea acestui praznic, mergând în templu, învãta pe oameni si toti cei ce se 

aflau acolo se minunau de învãtãtura Lui, si plini de urã, ziceau: Cum stie Acesta 

carte, fãrã sã fi învãtat? Dar El, fiind un nou Adam, avea aceeasi stiintã, ca si 

Adam cel dintâi; apoi, iarãsi, ca Dumnezeu, era plin de toatã întelepciunea. Deci 

toti cârteau si erau porniti spre uciderea Lui. Dar Iisus mustrându-i, ca pe unii, 

care  numai se fãceau cã apãrã Sâmbãta, le-a zis: Pentru ce cãutati sã mã ucideti? 

Si aducând iarãsi vorba despre cele spuse mai înainte, le-a zis: Dacã vã strãduiti 

pentru lege, pentru ce vã mâniati asupra Mea? Cã dacã am fãcut pe om sãnãtos, 

sâmbãta, am fãcut pentru cã si Moise legiuieste aceasta, adicã sã fie dezlegatã 

sâmbãta, când e vorba de tãierea împrejur. Deci, vorbindu-le multe despre aceasta, 

si dovedindu-Se pe Sine dãtãtor al legii si deopotrivã cu Tatãl, în cea în cea din 

urmã mare zi a praznicului a fost, cu toate acestea, lovit cu pietre de ei, dar piatra 

nu s-a atins nicidecum de El... Deoarece, prin aceastã învãtãturã, Hristos S-a 

dovedit pe Sine Mesia, fãcându-se Mijlocitorul si Impãciuitorul nostru cu Pãrintele 

Sãu cel vesnic, pentru aceastã pricinã, sãrbãtorind praznicul de acum si numindu-l 

Injumãtãtirea Cinicizecimii, lãudãm pe Mesia Hristos si punem înaintea tuturor 

cinstirea fiecãruia din cele douã mari praznice“.506 

Avem în aceastã mãrturie o dovadã în plus a faptului cã sãrbãtorile 

noastre au fost asezate cu multã întelepciune, pozitia lor având o profundã 

fundamentare biblicã,  teologicã si istoricã. 

 

1. Hristos prezentat de slujba Injumãtãtirii Praznicului 

 

Chiar dacã la sãrbãtorirea aceasta se face si o revelatie a Sfintei Treimi, 

totusi, în centrul ei se aflã Iisus Hristos, a doua Persoanã treimicã, Fiul lui 

Dumnezeu, Care l-a vindecat pe slãbãnog, a înmultit pâinile în pustie si la 

Sãrbãtoarea Corturilor a învãtat în templu pe oameni. Cele mai multe din stihirile 

pentru slujba acestei sãrbãtori îl prezintã pe Fiul lui Dumnezeu întrupat si activitatea 

Lui divino-umanã. 

         „Mari binefaceri strãlucesc nouã, Stãpâne, din dumnezeiasca  

                                              
505 Ibidem. Utrenie, cântarea 6 canonul 1, oda 1, p. 176. 

506 Ibidem. Utrenie, Sinaxar, p. 177. 
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Ta Intrupare, cea mai presus de minte; daruri si haruri si dumneze- 

iesti strãluciri, cu dãrnicie, izvorãsc“.507 

          „Izvor vesnic de viatã adevãratã fiind,  Doamne, Tu esti invie- 

rea noastrã; voind Te-ai ostenit, Mântuitorul meu si de bunã voie ai 

însetat; legilor firii supunându-Te  si în Sihar venind trupeste, ai ce- 

rut Samarinencei apã sã bei“.508 

        „Iisuse, cela ce porti grija tuturor marginilor lumii, suitu-Te-ai 

în bisericã si ai învãtat pe multimi cuvântul adevãrului, înjumãtãtin- 

du-se praznicul, precum strigã Ioan“.509 

          „Lucrul Tatãlui ai sãvârsit, cu faptele ai adeverit cuvintele Ta- 

le, vindecãri si semne sãvârsind, Mântuitorule; ai îndreptat pe slãbã- 

nog, pe leprosi i-ai curãtit si pe cei morti ai înviat“.510 

        „Fiul cel fãrã de început S-a fãcut început, cã luând firea noas- 

trã, S-a fãcut om;  iar la mijlocul praznicului a învãtat zicând:  Aler- 

gati la izvorul cel pururea curgãtor, ca sã scoateti viatã“.511 

Acestea toate auzindu-le la slujba Injumãtãtirii Praznicului Cincizecimii, 

îl mãrturisim si noi pe Hristos ca fiind viata si mântuirea noastrã a celor credinciosi: 

          „Tu esti cu adevãrat Hristos, care ai venit în lumea aceasta, 

de la Care  este mântuirea si iertarea greselilor pãrintesti;  Tu esti 

cu adevãrat Viata celor ce cred întru Tine“.512 

 

2. „Cel însetat sã vinã la Mine si sã bea“ 

 

Strigãtul acesta strãbate de la un capãt la altul întreaga slujbã a 

Injumãtãtirii Cincizecimii. Lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu l-a avut în 

vedere pe om. Hristos s-a întrupat pentru a-l aseza pe acesta în demnitatea cea 

dintâi, pentru a reface comuniunea oamenilor între ei si cu Dumnezeu. In timp ce 

textele pentru slujbele Duminicilor Slãbãnogului si Orbului, au în vedere mai mult 

comuniunea oamenilor între ei, necesitatea omului pentru om, slujbele de la 

Duminica Samarinenci si de la Injumãtãtirea Praznicului, insistã asupra restabilirii 

comuniunii Dumnezeu-om. Dumnezeu s-a unit cu omul pentru a-i da acestuia 

posibilitatea de a se uni cu El. Sfintii Pãrinti ne spun cã pânã la mãsura la care 

Dumnezeu s-a fãcut om, omul poate sã se îndumnezeiascã. Slujba Injumãtãtirii 

                                              
507 Ibidem. Utrenie, cântarea 1, canonul 1, oda 1, p. 170. 

508 Ibidem. Utrenie, cântarea 1, canonul 2, oda 4, p. 170. 

509 Ibidem. Utrenie, cântarea 6, canonul 2, oda 1, p. 176. 

510 Ibidem. Utrenie, cântarea 6, canonul 2, oda 3, p. 176. 

511 Ibidem. Utrenie, cântarea 6, canonul 2, oda 4, p. 176. 

512 Ibidem. Utrenie, cântarea 8, canonul 2, oda 2, p. 180. 
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Praznicului este o invitatie adresatã de Dumnezeu omului la a se sãtura din apa cea 

vie, la a se îndumnezei. 

         „Stând în mijlocul bisericii,  la înjumãtãtirea praznicului,  ai 

strigat dumnezeieste:  Cel însetat sã vinã la Mine si sã bea; cã cela 

ce bea dintru aceastã dumnezeiascã apã a Mea, va izvorî din pânte- 

ce râurile învãtãturilor Mele; iar cel ce crede întru Mine, Care sunt 

trimis  de dumnezeiescul Pãrinte,  împreunã cu Mine se va proslãvi. 

Pentru aceasta strigãm Tie: Slavã Tie Hristoase, Dumnezeule, cã ai 

revãrsat din destul apele iubirii Tale de oameni, peste robii Tãi“. 513 

Hristos nu a venit doar pentru connationalii si contemporanii Sãi, ci 

pentru întreaga umanitate. Izvoarele dumnezeirii, din care tâsneste apa cea vie, ce 

alinã setea duhovniceascã, El le-a încredintat Bisericii Sale. 

          „Deschis-ai Bisericii izvoarele apelor celor de viatã fãcã- 

toare, Bunule, strigând: De înseteazã cineva, sã vie la Mine de- 

grab si sã bea“.514  

Aceste izvoare ale apelor de viatã fãcãtoare ale Bisericii, nu sunt altceva 

decât apele botezului si pâraiele Sângelui lui Hristos revãrsate în întreaga lume din 

potirul împãrtãsirii. Prin Botez si Euharistie Biserica oferã tuturor celor însetati 

viata vesnicã, unirea cu Dumnezeu, lucru pe care stiindu-l ne adresãm Mântuitorului 

cerându-i sã se milostiveascã si de noi, dându-ne, prin mijlocirea pâraielor 

sângiurilor sale, curãtire de pãcate, puterea Duhului si viatã vesnicã: 

          „Injumãtãtindu-se praznicul legii,  Fãcãtorule a toate si Stã- 

pâne, ai zis cãtre cei ce erau de fatã, Hristoase Dumnezeule: Veniti 

si scoateti apa nemuririi! Pentru aceasta la Tine cãdem si cu credin- 

tã strigãm: Dãruieste nouã îndurãrile Tale,  cã Tu esti Izvorul vietii 

noastre“.515 

          „Sufletul meu cel întelenit în fãrãdelegile greselilor, adapã-l 

cu pâraiele sângiurilor Tale si-l aratã roditor de fapte bune. Cã Tu 

ai zis tuturor sã vinã la Tine, Cuvinte al lui Dumnezeu Preasfinte, si 

sã scoatã apa nestricãciunii,  cea vie,  care spalã  pãcatele  celor ce  

laudã slãvita si dumnezeiasca Ta Inviere; dând, Bunule, puterea Du- 

hului,  care cu adevãrat  S-a pogorît de sus peste Ucenicii Tãi,  celor  

ce Te cunosc pe Tine Dumnezeu; cã Tu esti Izvorul vietii noastre“.516 

Sã alergãm prin urmare la Mântuitorul, la Biserica Sa, pentru a ne 

împãrtãsi de roadele Jertfei Sale, pentru a ne îndumnezei. 

 

3. Fariseismul  în fatã cu roadele credintei si lucrarea apei 

 

                                              
513 Ibidem. Utrenie, sedealna, p. 172. 

514 Ibidem. Utrenie, cântarea 3, canonul 1, oda 1, p. 171. 

515 Ibidem. Utrenie, Condac, p. 177. 

516 Ibidem. Utrenie, Icos, p. 177. 
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In fata chemãrii Mântuitorului, asa cum faptele (dintre care o parte sunt 

evocate în cântãrile Penticostarului) au demonstrat, omul poate avea douã atitudini; 

de refuz sau de acceptare si urmare a chemãrii. 

          „Stãpânul tuturor, stând în bisericã, la înjumãtãtirea prazni- 

cului cinstitei Cincizecimi,  vorbind fariseilor, îi mustra limpede si 

cu îndrãznealã multã,  pentru semetia cea tiranicã a lor, ca un Im- 

pãrat si Dumnezeu;  iar nouã tuturor, pentru milostivire,  ne dãru- 

ieste mare milã“.517 

a) Fariseismul 

Când am prezentat slujba de la Duminicile Slãbãnogului si Orbului, am 

vorbit si despre întunerecul în care se zbãteau cei ce nu voiau sã vadã Lumina, cei 

care ajunseserã sã acorde o valoare mai mare mijloacelor decât scopului, pe care 

chiar îl uitaserã. Aceastã rãsturnare de valori este reliefatã si de slujba Injumãtãtirii 

Cincizecimii: 

          „Sâmbãta si în toate zilele se arãta Hristos vindecând, prin 

fapte minunate, pe cei ce erau cuprinsi de tot felul de boli; dar fa- 

riseii cei amãgitori se umpleau de mânie“.518 

          „Pe slãbãnogul care zãcea de multi ani,  Sâmbãta l-a vinde- 

cat Acesta si a cãlcat legea,  asa cum ziceau fariseii,  hulind amar  

pe Hristos“.519 

Pentru cã puneau Legea datã omului spre folos mai presus de el, pentru 

cã urmãrind împlinirea Legii ei uitaserã cu totul de omul cãruia aceasta trebuia sã-i 

slujeascã, inversând astfel scara valorilor, fariseii si cãrturarii, nu si-au atras din 

partea lui Hristos decât mustrãrile meritate. 

          „Nu judecati cu judecatã fãtarnicã, iudeilor; zis-a Stãpânul 

învãtând, când a venit în bisericã,  precum este scris, înjumãtãtin- 

du-se praznicul cel legiuit“.520 

          „Dacã tãiati împrejur   pe om Sâmbãta,  ca sã nu se strice le- 

gea,  acum,  pentru ce vã  mâniati asupra Mea,  cã pe un om întreg  

l-am fãcut sãnãtos, cu cuvântul? Voi judecati dupã trup, a  zis Hris- 

tos iudeilor“.521 

In ciuda tuturor mustrãrilor si a dovedirii adevãrului, învãtãtorii de lege 

s-au închis în fariseismul lor, refuzând sã creadã în Cel Sfânt, lepãdându-se astfel de 

roadele credintei. 

                                              
517 Ibidem. Utrenie, sedealna dupã a doua stihologie, p. 170. 

518 Ibidem. Utrenie, cântarea 8, canonul 2, oda 4, p. 180. 

519 Ibidem. Utrenie, cântarea 8, canonul 2, oda 5, p. 181. 

520 Ibidem. Utrenie, cântarea 3, canonul 2, oda 1, p. 172. 

521 Ibidem. Utrenie, cântarea 9, oda 5, p. 182. 
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b) Roadele credintei si lucrarea apei 

A doua atitudine pe care omul o poate avea fatã de chemarea adresatã lui 

de Mântuitorul, este aceea de rãspuns, prin credintã. Chemarea lui Hristos este 

însotitã si de fãgãduinte. Celor ce vor sã-si potoleascã setea cu „Apa cea vie“, El le 

promite cã vor izvorî râurile învãtãturilor Lui522, cã împreunã cu El se vor 

proslãvi523, vor „stinge cãrbunii înselãciunii“524, în veci nu vor mai înseta si nu vor 

mai flãmânzi525, vor primi pe Duhul526, nu vor umbla în întuneric ci vor avea 

„lumina vietii celei nemuritoare“.527 Acestea toate sunt daruri pe care omul numai 

în si prin Hristos le poate obtine, El însusi „fiind Izvorul dragostei si noianul 

milei“528, care „izvorãste lumii iertarea, spalã greselile si curãteste bolile, 

mântuieste pe cei ce prãznuiesc Invierea Lui, acoperã pe cei ce prãznuiesc cu 

dragoste Inãltarea Lui, cea cu slavã, si dã sufletelor noastre pace si mare milã“.529 

Cei credinciosi se deschid lucrãrii în ei a apei mântuitoare, devenind una 

cu izvorul:            „Cela ce mãnâncã Pâinea Ta, viu va fi în veci; si cela ce 

bea Sângele Tãu,  întru Tine petrece, Mântuitorul meu, si Tu în- 

tr’însul petreci, si-l vei învia în clipa cea de apoi“.530 

Roadele credintei sunt tocmai darurile Izvorului vietii. Nu putem spune 

unde se terminã rodul credintei si unde începe lucrarea harului, cele douã fiind unite 

pânã la asa mãsurã încât, desi distincte, nu se mai pot diferentia. Cu cât una creste, 

se multiplicã si cealaltã. Nu putem niciodatã spune cã progresul nostru duhovnicesc 

este fruct al credintei noastre, neputând-o distinge pe aceasta de lucrarea harului. De 

aceea ne rugãm lui Dumnezeu neîncetat sã ne dãruiascã harul care sã ne sporeascã 

credinta, sã desãvârseascã cu bunãtatea Lui lipsurile noastre: 

          „Cela ce tii paharul darurilor celor nedesertate, dã-mi sã 

 scot apã, spre  iertarea  pãcatelor;  cã sunt cuprins de sete,  Mi- 

lostive, unule Indurate“.531 

 

4. Spiritualitatea sãrbãtorii Injumãtãtirii Cincizecimii 

 

                                              
522 Ibidem. Utrenie, sedealna, p. 172. 

523 Ibidem.............................., p. 172. 

524 Ibidem. Utrenie, sedealna, Slavã... Si acum..., p. 173. 

525 Ibidem............................................................., p. 173. 

526 Ibidem. Utrenie, cântarea 7, canonul 2, oda 3, p. 179. 

527 Ibidem. Vineri, Sãptãmâna a patra dupã Pasti, Utrenie, laude, Si acum..., p. 191. 

528 Ibidem, Joi, Sãptãmâna a patra dupã Pasti, seara, Doamne strigat-am, stihira 2, p. 189. 

529 Ibidem................................................................................................................., p. 189. 

530 Ibidem. Utrenia Miercurii Injumãtãtirii Cincizecimii, cântarea 7, canonul 2, oda 5,  p. 179. 

531 Ibidem. Utrenie, Luminânda, p. 183. 
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Aceastã sãrbãtoare prin pozitia si cuprinsul slujbei ei realizeazã o 

legãturã între cele trei mari sãrbãtori ale Penticostarului. Desi are la bazã un 

moment din activitatea publicã a Mântuitorului, liturgic, praznicul e prezentat 

posterior Invierii si având în vedere Inãltarea imediat urmãtoare, precum si 

Pogorârea Sfântului Duh. Cântãrile praznicului releveazã iconomia mântuirii. 

Hristos este prezentat ca Fiul lui Dumnezeu întrupat, Care a venit în lume pentru 

mântuirea omului, pentru care de bunãvoie a pãtimit, S-a lãsat rãstignit, iar a treia zi 

a înviat din morti. In curând El se va înãlta la cer, în sânurile Tatãlui, de unde îl va 

trimite în lume pe Duhul Sfânt. 

          „Sosit-a înjumãtãtirea zilelor, care se încep de la mântuitoa- 

rea  Inviere si se pecetluiesc cu dumnezeiasca Cincizecime; si strã- 

luceste având strãlucirile dintru amândouã pãrtile,  si unindu-le pe 

amândouã se cinsteste, arãtând mai din’nainte, slava ce va sã fie, a 

stãpânestei Inãltãri“. 532 

          „Apropiatu-sa revãrsarea cea din plin a dumnezeiescului Duh 

 peste toti, precum este scris. Sorocul nemincinoasei fãgãdiuinte, da- 

te Ucenicilor de Hristos dupã Moartea, Ingroparea si Invierea Sa, a- 

jungând la înjumãtãtire, vesteste, adeverind,  arãtarea Mângâietoru- 

lui“.533  

Zorile Cincizecimii se întrezãresc deja. Revelatia Treimii ca Izvor unic, 

din care vor curge râurile vietii534, desi nu cu atâta claritate ca la Cincizecime, este 

totusi prezentatã. Hristos a venit în lume, împlinind vointa Tatãlui, iar dupã 

terminarea lucrãrii Sale pe pãmânt se va înãlta din nou la Tatãl pentru a ni-L trimite 

nouã pe Duhul Sfânt, Cel care sã mentinã nesecate izvoarele Jertfei Sale si sã le facã 

pururea curgãtoare prin Biserica întemeiatã de Hristos. 

          „Deschis-ai Bisericii izvoarele apelor celor de viatã fãcãtoare, 

Bunule, strigând: De înseteazã cineva,  sã vinã la Mine degrab  si sã 

bea“.535 

         „Lãmurit ai spus, cã Te vei înãlta de pe pãmânt la cer, si ai fã- 

gãduit cã vei trimite din cer pe Duhul Sfânt“.536 

Cntãrile acestui praznic, desi îl au în centru pe Hristos si lucrarea Lui, 

pun în evidentã faptul cã tot ce a fãcut El, avea în vedere venirea Duhului Sfânt. 

Opera lui Hristos pe pãmânt a fost o parte a lucrãrii Sfintei Treimi, în raport cu 

omul, cu întreaga creatie. 

          „Ca un Dumnezeu având putere peste toate, si ca un Puternic 

surpând  tãria  mortii,  ai  fãgãduit,  Hristoase,  a  trimite  pe Duhul 

Sfânt, Care din Tatãl purcede“. 537 

                                              
532 Ibidem. Vecernia praznicului, Doamne strigat-am, stihira 1, p. 167. 

533 Ibidem....................................................................., stihira 3, p. 167. 

534 Paul Evdochimov, op. cit. p. 98. 

535 Penticostarul, ed. cit. Utrenia praznicului, cântarea 3, canonul 1, oda 1, p. 171. 

536 Ibidem. ......................................................................................., oda 2, p. 173. 
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Acestea stiindu-le, ne strãduim si noi a ne învrednici de lucrarea 

mântuitoare a Treimii. 

          „Luminându-ne, fratilor, cu Invierea Mântuitorului Hristos si 

ajungând la injumãtãtirea praznicului sãptãmânesc, sã pãzim cu cu- 

rãtie poruncile lui Dumnezeu; ca sã ne învrednicim sã prãznuim si 

Inãltarea si sã ne bucurãm de venirea Sfântului Duh“.538 

 

C. Sâmbãta Rusaliilor cu pomenirea celor adormiti 

                                      

                                           „Cãci nu voiesc moartea pãcãtosului, 

                                   zice Domnul Dumnezeu“.539 

 

 

In conceptia crestinã moartea e consideratã drept usa de trecere din 

aceastã viatã trecãtoare, la viata fãrã de sfârsit, la plenitudinea vietii împreunã cu 

Hristos, fiind privitã ca un eveniment firesc, universal si necesar, prin care trecem la 

comuniunea deplinã cu Dumnezeu.540 Certitudinea întâlnirii noastre cu El în viata 

viitoare, Hristos ne-a dat-o prin Invierea Sa din morti, prin care S-a fãcut 

„începãturã celor adormiti“.(I Corinteni, 15, 20) 

Pe credinta în nemurirea sufletelor si învierea trupurilor se bazeazã 

practica Bisericii de a se ruga pentru cei adormiti.541 Noi credem cã omul odatã 

creat nu se mai poate nimici deoarece poartã în el suflarea lui Dumnezeu.542  

          „Inceput si chip mi s-a fãcut mie porunca Ta cea ziditoare, cã 

voind sã mã aduci la viatã  din împreunarea firii celei nevãzute si ce- 

lei vãzute,  mi-ai zidit trup din pãmânt si mi-ai dat suflet cu dumneze- 

iasca si de viatã fãcãtoarea Ta suflare. Pentru aceasta, Mântuitorule 

pe toti robii Tãi odihneste-i în latura celor vii si în corturile 

dreptilor“.543 

Biserica a consacrat Sâmbãta drept zi în care luând mijlocitori pe toti 

sfintii, sã ne rugãm pentru pãrintii si fratii nostri mutati din aceastã viatã. Pe lângã 

aceasta, în cursul anului bisericesc, sunt consacrate anumite zile în care se face 

pomenirea generalã a tuturor celor adormiti. Aceste zile sunt: Sâmbãta lãsatului sec 

de carne, sâmbetele a doua, a treia si a patra ale Postului Mare si Sâmbãta dinaintea 

                                                                                                                                         
537 Ibidem. Utrenie, cântarea 4, canonul 1, oda 3, p. 173. 

538 Ibidem. Utrenie, laude, Slavã... Si acum..., p. 184. 

539 Iezechiel, 18, 32 

540 Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran si Arhid. Prof. Dr. Ioan Zãgrean, op. cit. p. 365. 

541 Vasile Mitrofanovici, op. cit. p. 182. 

542 Olivier Clèment, op. cit. p. 95.  

543 Penticostarul, ed. cit. Sâmbãta Rusaliilor, Vecernie, stihoavnã, Slavã..., p. 343. 
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Pogorârii Duhului Sfânt.544 In Sâmbãta dinaintea Pogorârii Sfântului Duh, îi 

pomenim pe toti cei din veac adormiti pãrinti si frati ai nostrii, deoarece la 

Cincizecime, s-a pecetluit mântuirea lumii, prin Pogorârea Sfântului Duh, care îsi 

extinde lucrarea Sa mântuitoare, nu doar asupra celor vii, ci si asupra celor adormiti. 

Acesta este motivul, pentru care, chiar  în ajunul praznicului, Biserica se roagã lui 

Dumnezeu, nu doar pentru ce vii, ci si pentru cei adormiti, pentru care cere fericire 

vesnicã.545  

Incã de la nasterea sa, praznicul Cincizecimii a fost în legãturã cu 

pomenirea mortilor. Rusaliile au înlocuit o sãrbãtoare romanã, Rosalia, sãrbãtoritã 

în luna mai, în timpul când înfloreau trandafirii (rosa), al cãrei obiect era de fapt 

pomenirea mortilor.546 

Pentru vechimea obiceiului de a ne ruga pentru cei adormiti, la Rusalii, 

ne stã mãrturie si una din rugãciunile de la Vecernia din ziua praznicului 

Cincizecimii, atribuitã Sfântului Vasile cel Mare:547  

           „Tu, Doamne al slavei celei vesnice, Fiule iubit al Pãrintelui  

celui de sus, Luminã vesnicã din Luminã vesnicã, Soare al dreptãtii,  

auzi-ne pe noi care ne rugãm Tie: odihneste sufletele robilor Tãi, a- 

le pãrintilor si fratilor nostrii, care au adormit mai înainte, si ale ce- 

lorlalte rudenii dupã trup, si ale tuturor de o credintã cu noi, pentru 

tru care facem acum pomenire“.548 

In afarã de zilele amintite, în Biserica Ortodoxã Românã, în ziua Inãltãrii 

Domnului se face pomenirea Eroilor. 

Desi în calendarele si Sinaxarele noastre, de cele mai multe ori, când este 

vorba de indicarea unei pomeniri a celor adormiti, se foloseste expresia 

„Pomenirea mortilor“, în cuprinsul rugãciunilor, acestia sunt desemnati cu 

termenul de „adormiti“. In vechime, vorbindu-se de cei adormiti, se folosea 

cuvântul „repausati“ (de la latinescul repausare=a rãposa)549, care desemna 

clar pe cei trecuti în cealaltã viatã, termen care, din pãcate, în limbajul actual, 

nu mai este decât foarte putin întrebuintat. Vorbind despre cei dintre noi, 

mutati la Domnul, este corect, sã folosim cuvântul „adormiti“, care desi nu 

întru totul corect, este totusi mult mai potrivit decât cuvântul „morti“, pentru 

simplul motiv cã cei trecuti de la noi nu sunt morti. Desi trupul lor, s-a 

destrãmat pentru o anumitã perioadã, sufletul lor, din momentul creatiei, va 

trãi vesnic. 

 

                                              
544 Vasile Mitrofanovici, op. cit. p. 183. 

545 Ibidem. p. 184. 

546 Pr. Prof. Dr. Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Manual pentru Seminariile Teologice, 

op. cit, p. 19. 

547 Vasile Mitrofanovici, op. cit. p. 184. 

548 Penticostarul, ed. cit. Duminica Rusaliilor, Vecernie, rugãciunea 5 pentru cei adormiti, p. 384. 

549 Pr. Prof. Dr. Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Române, Manual Pentru Seminariile Teologice, op. cit. p. 

20. 
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1. Sfânta Treime - cauza si scopul vietii noastre 

 

          „Numai Tu, singur, esti fãrã de moarte,  Cela ce ai fãcut si 

ai zidit pe om;  iarã noi pãmântenii   din pãmânt suntem ziditi  si  

întru  acelasi  pãmânt  vom merge,   precum ai poruncit,  Cela ce  

m-ai zidit si mi-ai zis: pãmânt esti si în pãmânt te vei întoarce, un- 

de toti pãmântenii mergem,  fãcând tânguire de îngropare, cânta- 

rea: Aliluia“550,    spunem noi, adresându-ne lui Dumnezeu prin Icosul 

praznicului. Mãrturisim cã doar Dumnezeu este cel care are viata în Sine, fiind 

absolut independent, neconditionat de nimeni si de nimic exterior Lui.551 

In fata lui Dumnezeu ne mãrturisim micimea noastrã, datã de faptul cã 

suntem fiinte create, dar stiind în acelasi timp cã suntem fãcuti dupã chipul 

Creatorului, cã o parte din noi este suflu din suflarea Lui, ce nu va pieri niciodatã, si 

întemeindu-ne pe acest fapt, îi cerem fericirea vesnicã pentru cei adormiti: 

          „Inceput si chip mi s-a fãcut mie porunca Ta cea ziditoare; 

cã voind sã mã aduci la viatã din împreunarea firii celei nevãzute 

si  celei vãzute,  mi-ai zidit trup din pãmânt  si mi-ai dat suflet  cu  

dumnezeiasca si de viatã fãcãtoarea Ta insuflare. Pentru aceasta,  

Mântuitorule pe robii Tãi, odihneste-i în latura celor vii si în cor- 

turile dreptilor“.552 

          „Cela ce m-ai însufletit pe mine, omul, cu suflarea cea dum- 

nezeiascã, Dumnezeule Cel atotputernic, pe cei mutati învrednices- 

te-i, Stãpane, împãrãtiei Tale, ca sã-Ti cânte Tie, Mântuitorule: Bi- 

ne esti cuvântat Dumnezeul pãrintilor nostrii“.553 

Dumnezeu ne-a creat spre a fii vesnici, spre a ne bucura de vesnicia 

împreunãpetrecerii cu El. Desi omul a cãzut în pãcat, Dumnezeu a continuat sã-l 

sprijine, în vederea ajungerii la scopul dat lui prin creatie. La slujba Utreniei din 

Sâmbãta Rusaliilor, mãrturisim cã El este singurul ce domneste peste cei vii554, Cel 

care a zidit toate cu întelepciune, a trimis pe prooroci sã prooroceascã venirea Lui, 

si pe Apostoli sã propovãduiascã faptele Lui cele mari555, cã El este Cel ce 

orânduieste pe cârmuitori, pe stãpânitori, pe judecãtori si pe ispravnici.556 

Intemeindu-ne pe toate acestea, îi cerem lui Dumnezeu ca pe cei mutati de la noi, 

sã-i învredniceascã de fericire în viata vesnicã: 

                                              
550 Penticostarul, ed. cit. Sâmbãta Rusaliilor, Utrenie, Icos, p. 354. 

551 Pr. Prof. Isidor Todoran si Arhid. Prof. Dr. Ioan Zãgrean, op. cit. p. 103. 

552 Penticostarul, ed. cit. Vecernie, stihoavnã, Slavã..., p. 343. 

553 Ibidem. Parastas, cântarea 7, Slavã..., p. 347. 

554 Ibidem. Utrenie, stihoavnã, stihira 3, p. 358. 

555 Ibidem. Utrenie, laude, Si acum..., p. 357. 

556 Ibidem. Utrenie, cântarea 3, oda 2, p. 351. 
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          „Pe cei ce s-au mutat la Tine, Hristoase, învredniceste-i a do- 

bândi slava Ta cea negrãitã,   unde este lãcasul  celor ce se veselesc 

si glasul bucuriei celei curate“.557 

Prin toate acestea , ne manifestãm credinta cã „revelatia lui Dumnezeu în 

Iisus Hristos, care se transmite prin puterea Duhului Sfânt în Bisericã, cuprinde nu 

numai istoria mântuirii, adicã ceea ce a fãcut Dumnezeu pentru noi în trecut, ci si 

viitorul mântuirii, adicã ceea ce Dumnezeu face acum si ceea ce El pregãteste 

pentru noi în viitor. Evanghelia nu este o simplã revelatie istoricã, ci are un mesaj si 

o putere profeticã. Biserica pãstreazã vie amintirea celor întâmplate în trecut, dar ea 

orienteazã viata crestinului în viitor“.558 

 

2. Invierea lui Hristos, temeiul învierii noastre 

 

         „Plâng si mã tânguiesc când gândesc la moarte si vãd zã- 

când în mormânturi frumusetea noastrã, cea ziditã dupã chipul 

lui Dumnezeu, fãrã chip, neslãvitã si fãrã înfãtisare. O minune! 

Ce tainã este aceasta care s-a fãcut cu noi? Cum ne-am dat stri- 

cãciunii? Cum ne-am înjugat cu moartea? Cu adevãrat, precum 

 este scris, din porunca lui Dumnezeu, Celui ce dã adormitilor o- 

dihnã“.559 

Dupã cãderea omului în pãcat pânã la venirea lui Hristos, moartea era 

totusi o pedeapsã, pedeapsa omului care pãcãtuise. Dupã moartea trupului, sufletul 

nu se bucura de fericire deoarece prin pãcat, omul se separase de Dumnezeu. Doar 

prin Invierea lui Hristos, raiul a fost iarãsi deschis omului. Dupã Inviere, moartea nu 

mai este semnul condamnãrii, astfel încât crestinul nu se mai teme de moarte, 

deoarece dincolo de ea se aflã nãdejdea învierii.560 Precum Hristos a înviat, si acum 

petrece cu trupul în sânul dumnezeirii, avem credinta cã si noi vom învia, si ne vom 

învrednici de petrecerea acolo unde este El. „Pentru cei ce mor în nãdejdea învierii, 

moartea omului, proprie conditiei umane, este trecerea spre conditia umanitãtii lui 

Hristos, pe care a transformat-o prin Moartea si Invierea Sa, deci trecerea spre o 

viatã nouã“.561 Murind Hristos, l-a înviat pe Adam si întreaga umanitate. Aceasta 

este credinta noastrã, pe care o mãrturisim si la slujba Sâmbetei Rusaliilor, când 

privind cu nãdejde la Invierea lui Hristos, ne rugãm pentru învierea tuturor celor 

adormiti întru nãdejde: 

          „Dupã scularea ta cea din morti,  Hristoase, moartea nu mai  

                                              
557 Ibidem. Parastas, cântarea 4, oda 2, p. 346. 

558Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 159. 

559 Penticostarul, ed. cit. Vecernie, Slavã..., p. 342. 

560Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 154. 

561 Ibidem. p. 153. 
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stãpâneste pe cei ce au murit întru dreapta credintã. Pentru aceasta 

ne rugãm cu deadinsul,  odihneste în curtile tale si în sânurile lui A- 

vraam, pe robii Tãi, cei ce Ti-au slujit în curãtie,  de la Adam si pâ- 

nã astãzi,  pe pãrintii si pe fratii nostrii, prietenii, împreunã si rude- 

le, pe tot omul care a lucrat cele ale vietii, cu credintã,  si s-a mutat 

la Tine, Dumnezeule, în multe feluri si în multe chipuri,  si îi învred- 

niceste pe ei împãrãtiei Tale celei celei ceresti“.562 

          „Durere s-a fãcut lui Adam gustarea din pom,  în Eden, de de- 

mult, când sarpele si-a vãrsat veninul;  cã printr’însul a intrat moar- 

tea, care a mistuit tot neamul omenesc; ci,  Stãpânul venind, a surpat  

pe balaur si ne-a dãruit nouã învierea: Deci cãtre Dânsul sã strigãm: 

Fie-Ti milã, Mântuitorule, si pe cei ce i-ai luat,  odihneste-i cu alesii 

Tãi, ca un Iubitor de oameni“.563 

„Ratiunea învierii trupurilor este Invierea lui Hristos. Biserica tine sã 

predice cã nu existã un alt Dumnezeu decât Creatorul, un alt Hristos decât cel 

nãscut din Maria, o altã sperantã decât învierea“.564 

 

3. Impãrãtia - comuniune cer-pãmânt 

 

Prin Inviere si Inãltare, trupul lui Hristos, firea lui umanã, si în ea tot 

trupul pãmântului, au intrat în spatiul treimic, aducând totul la acelasi nivel în 

Tainele Bisericii, inima cea de tainã a omenirii si a cosmosului. Inchisoarea acestei 

lumi a fost distrusã, portile mortii desfiintate si puterea Pastelui oferitã nouã 

tuturor.565 „In felul acesta, orice viatã duhovniceascã, se poate defini ca o crestere în 

noi a trupului de slavã, a omului celui tainic al inimii, care-si asumã întreaga 

realitate a omului celui din afarã. Moartea misticã este o coborâre lucidã în moarte, 

pentru a-L întâlni aici pe Hristos si a intra în dinamismul Invierii Sale. Astfel, viata 

vesnicã începe încã din aceastã viatã, ca o pregustare a Parusiei“.566  

In aceastã perspectivã, Sfintii Pãrinti, au evocat starea intermediarã a 

celor adormiti, care si ei asteaptã venirea Impãrãtiei pe care Sfintii o pregãtesc. 

Nimeni nu se mântuieste singur, ci în comuniune cu toti, cu întreaga omenire 

devenitã Trupul lui Hristos.567 Fãrã iubire nu existã viatã vesnicã. „Cine nu iubeste 

pe fratele sãu rãmâne în moarte“ (I Ioan 3, 14). 

          „Ca o ardere de tot si ca o pârgã a firii omenesti aducându-se 

                                              
562 Penticostarul, ed. cit. Vecernie, stihira 4 din ale mortilor, p. 342. 

563 Ibidem. Utrenie, stihoavnã, Slavã..., p. 358. 

564Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 159. 

565 Olivier Clément, op. cit. p. 98. 

566 Ibidem. p. 98. 

567 Ibidem. p. 99. 
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Mucenicii, proslãvitului Dumnezeu, pururea ne mijlocesc nouã mân- 

tuire“.568 

          „Iatã dumnezeiestile cete ale Mucenicilor, adunãrile Apostoli- 

lor, ale Proorocilor si stolurile Dreptilor, Mântuitorule, pe Tine lãu- 

dându-Te, Te roagã, sã mântuiesti pe toti, pe care i-ai luat din lume“.569 

Impreunã cu sfintii, îngerii, împlinindu-si misiunea lor, contribuie si ei la 

realizarea împãrãtiei. 

          „Acum, Milostive,  Te îmblânzesc pe Tine cetele îngerilor si  

herivimii cu dumnezeiestii serafimi se roagã;  stãpâniile, scaunele  

si cãpeteniile, puterile împreunã cu arhanghelii si domniile cer de  

la Tine,  Puternice,  sã Te milostivesti  spre sufletele  pe care le-ai  

mutat“.570 

Ca ceea ce s-a învrednicit a fi palat al celui Preaînalt, Maica Domnului, 

îsi aduce cel mai mare aport la fericirea noastrã. 

          „Pe tine zid si liman te avem si rugãtoare bineprimitã cãtre 

Dumnezeu, pe Care L-ai nãscut, Nãscãtoare de Dumnezeu nenun- 

titã, a credinciosilor mântuire“.571 

          „Ceea ce esti dulceata îngerilor,  bucuria celor întristati, o- 

crotitoarea crestinilor, Fecioarã, Maicã a Domnului, apãrã-ne pe 

noi si ne izbãveste de chinurile cele vesnice“.572 

Noi cei de pe pãmânt, doritori de a atinge sfintenia, ne rugãm pentru cei 

adormiti zicând: 

          „Pentru toti cei ce au adormit, Stãpâne, si pentru toatã vârsta, 

dregãtoria si mãrimea, toti ne rugãm cu cãldurã, ca sã mântuiesti pe 

cei ce i-ai mutat“.573 

Impãrãtia lui Hristos e o împãrãtie a iubirii. Iubirea înseamnã în primul 

rând comuniune, neputându-se vorbi despre o fericire deplinã si în acelasi timp 

individualã a sfintilor. Sfinti sunt cei ce au devenit existentã în comuniune.574 Sfintii 

se bucurã împreunã si se roagã pentru noi, cei ce suntem încã pe cale. Noi, doritorii 

de a ajunge în împãrãtia comuniunii si a dragostei, ne rugãm unii pentru altii, ne 

rugãm pentru toti semenii nostrii. Astfel, cei din cer si cei de pe pãmânt, vii si 

adormiti, îngeri si oameni, în comuniune, contribuim la instaurarea „împãrãtiei“. 

Aportul nostru, al celor ce suntem încã în viata aceasta, la venirea împãrãtiei, este 

                                              
568 Penticostarul, ed. cit. Parastas, cântarea 5, oda 1, p. 346. 

569 Ibidem. Utrenie, cântarea 5, oda 1, p. 352. 

570 Ibidem. Utrenie, cântarea 9, oda 1, p. 355. 

571 Ibidem. Vecernie, Tropar, Si acum..., p. 344. 

572 Ibidem. Utrenie, Luminânda, Si acum..., p. 356. 

573 Ibidem. Utrenie, cântarea 1, oda 2, p. 350. 

574 Olivier Clément, op. cit. p. 101. 
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aducerea ei între noi prin trãirea unei vieti dumnezeiesti. Cu cât sunt mai multi cei 

ce trãiesc împãrãtia, cu atât mai mult aceasta se lãrgeste.  

„Vie împãrãtia Ta, facã-se voia Ta precum în cer asa si pe pãmânt!“ 

 

4. Rugãciunile pentru cei adormiti 

 

          „Cela ce întru adâncul întelepciunii, ca un Iubitor de oameni 

toate le chivernisesti si ceea ce este de folos tuturor le dãruiesti;  u- 

nule Ziditorule,  odihneste, Doamne,  sufletele robilor Tãi;  cã întru 

Tine nãdejdea si-au pus; în Fãcãtorul si Ziditorul si Dumnezeul nos- 

tru“.575 

Rugãciunile pentru cei morti si sacrificiile aduse pentru curãtirea 

pãcatelor, au fost cunoscute si practicate în Vechiul Testament (II Macabei, 12, 42-

46). In Bisericã, pomenirea liturgicã a celor adormiti, milosteniile în numele lor, au 

în vedere o fericitã sperantã.576 Dumnezeu nu predestineazã si nu trimite pe nimeni 

în iad, ci vrea ca toti sã ajungã la pocãintã (I Petru, 3 9). Desi timpul de pocãintã si 

mântuire este viata aceasta (II Corinteni, 6, 2), Biserica se roagã pentru cei adormiti, 

cu speranta cã pânã la judecata universalã, existã posibilitatea schimbãrii stãrii în 

care se gãsesc cei adormiti. Pentru cei ce se aflã în chinuri, sperãm o ameliorare, sau 

chiar trecerea lor în starea de fericire prin mila lui Dumnezeu. Pentru cei ce se aflã 

în starea de fericire, nãdãjduim ca rugãciunile noastre sã le aducã un spor de 

bucurie. Biserica n-a fãcut si nu face speculatii asupra schimbãrilor ce se produc în 

urma rugãciunilor pentru cei adormiti. Ea se roagã pentru ei lui Dumnezeu, lãsând 

ca El în bunãtatea si dreptatea Sa, sã hotãrascã destinul vesnic al fiecãruia. 

          „Odihneste Mântuitorul nostru cu dreptii pe robii Tãi,  si-i 

sãlãsluieste pe dânsii  în curtile Tale,  precum este scris;  trecân- 

du-le ca un Bun greselile cele de voie si cele fãrã de voie, si toate 

cele întru stiintã si întru nestiintã, Iubitorule de oameni“.577 

Si în rugãciunile pentru cei adormiti, o chemãm ca mijlocitoare pe Maica 

Domnului si a noastrã, ca una ce cunoaste bine neputintele noastre, si pentru 

sfintenia ei are mare îndrãznealã înaintea Stãpânului: 

          „Pe cei mutati de la noi, din lucrurile trecãtoare, sãlãsluies- 

te-i în corturile celor alesi si odihneste-i cu cei drepti, Mântuitoru- 

le,  Cela ce esti fãrã de moarte;  cã de au si gresit  ca niste oameni  

pe pãmânt, Tu, ca un Domn fãrã de pãcat,  iartã-le lor greselile ce- 

le de voie si cele fãrã de voie,  pentru mijlocirile celeia ce Te-a nãs- 

cut pe Tine, ale Nãscãtoarei de Dumnezeu, ca sã strigãm cu un glas 

 pentru dânsii: Aliluia“.578 

                                              
575 Penticostarul, ed. cit. Vecernie, Tropar, p.344. 

576Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 165. 

577 Penticostarul, ed. cit. Utrenie, sedealna dupã a doua stihologie, p. 250. 
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Biserica se roagã pentru toti cei adormiti. Toti oamenii sunt frati ai 

nostri, destinati sã ajungã la acelasi tel. Impãrãtia lui Dumnezeu tinde sã-i cuprindã 

pe toti, dragostea noastrã se îndreaptã spre toti, astfel încât în rugãciune îi aducem 

pe toti  în fata lui Dumnezeu, cu nãdejdea în bunãtatea Lui. 

          „Cela ce toate le-ai fãcut cu voia Ta, pe crestinii care au a- 

dormit întru credintã; pãrinti, strãmosi, bunici si strãbuni, frati si 

prieteni,  bogati si sãraci,  împãrati si domni,  pe cei de laolaltã si 

pe sihastri, odihneste-i, rugãmu-ne, unde este petrecerea multimii  

tuturor  dreptilor si  Sfintilor Tãi,  ca un Dumnezeu  lesne iertãtor,  

Stãpâne, Hristoase Impãrate, dãruind iertare de pãcatele pe care  

le-au sãvârsit, tuturor robilor Tãi“.579 

 

5. Obiectul rugãciunilor pentru cei adormiti 

 

Rugãciunea noastrã pentru cei adormiti urmãreste ca ei sã se 

învredniceascã de viata cea fericitã. Nu stim unde se gãseste cineva care a trecut din 

viata aceasta. Desi în multe cazuri, facem unele presupuneri, nu avem totusi putinta 

de a cunoaste locul si starea celui adormit. Singurul care stie cele ascunse ale 

inimilor, si în mãsurã sã facã o judecatã dreaptã, este Dumnezeu. Stiind cã pânã la 

judecata universalã, nici bucuria, nici condamnarea sufletelor, nu sunt definitive580, 

ne rugãm ca toti sã aibã parte de fericire. 

          „Pe cei ce s-au mutat la Tine, Hristoase, învredniceste-i a do- 

bândi slava Ta cea negrãitã, unde este lãcasul celor ce se veselesc si 

glasul bucuriei celei curate“.581 

          „Cu sfintii odihneste, Hristoase, sufletele robilor Tãi, unde nu 

este durere nici întristare nici suspin, ci viatã fãrã de sfârsit“.582 

          „Binevoieste Hristoase, ca cei ce s-au mutat în credintã, sã 

aibã parte de  strãlucirea cea lumionoasã  si dumnezeiascã  a Ta, 

dãruindu-le odihnã, ca un singur Indurat, în sânurile lui Avraam, 

si învredniceste-i de fericirea cea vesnicã“.583 

„Pãmântul celor blânzi“584, sânul lui Avraam585, locul unde „nu este 

durere nici întristare nici suspin, ci viatã fãrã de sfârsit“586, „lãcasurile 

                                                                                                                                         
578 Ibidem. Utrenie, Condac, p. 353. 

579 Ibidem. Utrenie, sedealna, p. 351. 

580Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 156. 

581 Penticostarul, ed. cit. Parastas, cântarea 4, oda 2, p. 346. 

582 Ibidem. Parastas, Condac, p. 347. 

583 Ibidem. Parastas, cântarea 9, oda 2, p. 348. 

584 Ibidem, Parastas, cântarea 8, Slavã..., p. 348. 

585 Ibidem. Parastas, cântarea 9, oda 2, p. 348. 
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sfintilor“587, sunt denumiri prin care desemnãm starea si locul de fericire, numite cu 

un cuvânt rai. Raiul desemneazã „Sfera si comuniunea lui Dumnezeu“588, si 

prezenta în persoanã a Domnului cel proslãvit589 (Matei, 24, 30;  Apoc. 1,7), precum 

si o stare de biruintã (Apoc. 2, 7). Rugãciunea Bisericii este ca toti sã devinã 

cetãteni ai raiului, unde sã aibã parte de fericirea vesnicã, izvorâtã din Dumnezeu. 

         „Când vei veni, Mântuitorule, împreunã cu îngerii pe scaunul 

slavei Tale,  sã judeci pãmântul,  atunci umple de dumnezeiasca Ta  

bucurie sufletele robilor Tãi, ca sã cânte neîncetat si sã strige: Bine 

esti cuvântat Dumnezeul pãrintilor nostrii“.590 

 

6. Intelepciunea mortii 

 

In întelepciunea biblicã si în cugetarea filocalicã, gândul la moarte este 

prezentat drept o mare întelepciune. L-am putea numi dealtfel si gândul la sfârsitul 

vietii pãmântesti si la viata vesnicã, gândul la Dumnezeu. 

Si în aceastã zi, precum de fiecare datã, când se întâlneste cu fenomenul 

mortii, omul îsi pune mai acut unele întrebãri, referitoare la sensul vietii pãmântesti, 

la felul cum trebuie sã-si trãiascã aceastã viatã în vederea dobândirii vesniciei.  

         „Cu adevãrat desertãciune sunt toate si viata aceasta este 

umbrã si vis. Cã în desert se tulburã tot pãmânteanul precum a 

 zis Scriptura:  Când vom dobândi lumea, în groapã ne vom sã- 

lãslui, unde sunt împreunã împãratii si sãracii.  Pentru aceasta, 

Hristoase,  Dumnezeule, pe cei mutati de la noi, odihneste-i, ca  

un Iubitor de oameni“.591 

In fata mortii ne dãm seama cã un singur lucru este cu adevãrat important 

în viatã - apropierea de Dumnezeu, unirea cu El. Toate ale vietii pãmântesti ne sunt 

date spre a câstiga în acest scurt timp fericirea vesnicã. Toate cele ce le facem 

urmãrind altceva decât pe Dumnezeu, sfârsesc în fata mormântului.  

          „Toti cei cu mintea atintitã la viatã, veniti de vã uitati în  

mormânturi si plecându-vã ochii, priviti amãgirea lumii! Unde 

este acum frumusetea trupului si slava bogãtiei? Unde este tru- 

fia vietii?  Cu adevãrat  toate sunt desarte.  Pentru  aceasta  sã  

strigãm cãtre Mântuitorul: Pe cei ce i-ai ales din acestea trecã- 

toare, odihneste-i,  pentru mare mila Ta“.592 

                                                                                                                                         
586 Ibidem. Parastas, Condac, p. 347. 

587 Ibidem. Utrenie, laude, stihira 6, p. 357. 

588Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 156. 

589 Ibidem. p. 156. 

590 Penticostarul, ed. cit. Utrenie, cântarea 7, oda 1, p. 354. 

591 Ibidem. Parastas, sedealnã, p. 345. 

592 Ibidem. Utrenie, laude, stihira 2, p. 356. 
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          „Acum este în mormânt cel ce era pe scaun, acum cel ce era 

în porfirã s-a îmbrãcat  cu putreziciunea;  cã nu mai este pe scaun, 

ci zace în mormânt.  Iatã s-a stins stãpânia împãrãteascã;  iatã via- 

ta omeneascã ca un vis trece. Pentru aceasta sã strigãm cãtre Mân- 

tuitorul: Pe cei ce i-ai ales, odihneste-i, pentru mare mila Ta“. 593 

In vesnicie rãmâne un singur lucru - dragostea. Pomenindu-i pe cei 

adormiti, sã ne aducem aminte cã nu peste mult timp vom fi si noi între ei, si în fata 

lui Dumnezeu toate cele ascunse se vor descoperi. Atunci ne vom bucura de tot ceea 

ce am fãcut în vederea unirii cu Dumnezeu. 

 

7. Reflexii in legãturã cu pomenirea celor adormiti 

 

„A înviat Hristos si nici un mort nu este în groapã, cãci Hristos 

sculându-Se din morti, începãturã învierii celor adormiti S-a fãcut“.594 

Penticostarul nu ar fi fost complet fãrã o slujbã de pomenire a celor adormiti. 

Darurile Sfântului Duh s-au revãrsat peste întreaga Bisericã, peste vii si adormiti. 

Opera mântuitoare a lui Dumnezeu a avut în vedere întreaga umanitate, din care noi, 

cei acum în viatã (care peste putin vom fi între cei adormiti), reprezentãm doar o 

micã parte. 

Rugãciunea Bisericii pentru cei adormiti este manifestarea dragostei 

noastre, reflectare a iubirii dumnezeiesti care ne cuprinde, si care vrea ca toti sã se 

bucure de fericire. Stiind cã nimeni nu mai poate sã moarã odatã ce s-a nãscut, ne 

bucurãm cã va veni ziua când vom putea petrece împreunã cu toti cei dragi ai nostri, 

când vom fi în desãvârsitã comuniune întreolaltã si cu Dumnezeu. Aceasta este si 

motivatia rugãciunilor noastre pentru cei adormiti. Ne rugãm pentru ca toti ai nostri 

sã ajungã la Dumnezeu, unde noi însine dorim sã ajungem, si unde ne vom bucura 

împreunã. 

Intregul cult al celor adormiti se sprijinã pe faptul cã „dupã Invierea lui 

Hristos nu existã moarte absolutã“595, deoarece înviind Hristos, iadul a fost prãdat, 

moartea s-a pierdut si viata vietuieste.596 „Astfel misterul vietii viitoare este misterul 

restituirii eshatologice a umanitãtii si a creatiei de cãtre Hristos Cel înviat, Marele 

Impãrat al veacurilor“597, cultul celor adormiti transformându-se în cultul Invierii. 

Rugându-ne pentru cei adormiti, ne manifestãm credinta în Invierea lui Hristos 

drept garantie a învierii noastre a tuturor, pentru a petrece în comuniunea dragostei 

desãvârsite, în comuniunea cu Dumnezeu si cu întreaga umanitate.  

Intregul Penticostar este o mãrturie a dragostei lui Dumnezeu, care din 

iubire a întreprins lucrarea mântuitoare ce ne-a avut în vedere pe noi, întreg neamul 

                                              
593 Ibidem. Utrenie, laude, stihira 3, p. 357. 

594 Ibidem. Utrenia Invierii, Cuvântul Sfântului Ioan Gurã de Aur, p. 14. 

595Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 84. 

596 Penticostarul, ed. cit. Utrenia Pastilor, Cuvântul Sfântului Ioan Hrisostom, p. 14. 

597Pr. Prof. Dr. Ion Bria, op. cit. p. 84. 



 128 

omenesc, de la Adam pânã la sfârsitul veacurilor. Hristos a înviat pentru ca si noi sã 

avem parte de înviere, S-a înãltat cu trupul la Tatãl arãtându-ne cã acolo vom fi 

înãltati toti cei ce vom vietui potrivit credintei în Inviere. Duhul Sfânt pogorându-se 

a restabilit unitatea noastrã între noi si cu Dumnezeu, unitate sfâsiatã de pãcat, iar 

acum petrece pururea cu noi, conducându-ne spre Tatãl. Toti oamenii suntem 

chemati la a trãi în împãrãtia lui Dumnezeu, inauguratã de Inviere, fãcutã vizibilã la 

Inãltare si desãvârsitã la Rusalii, în  împãrãtia iubirii.                                                .
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Concluzii cu privire la spiritualitatea ortodoxã, asa cum se reflectã 

                               ea din Penticostar 

 

Spiritualitatea ortodoxã este una si unitarã. Ea prezintã procesul 

îndumnezeirii omului precum si încununarea acestuia, cu starea de maximã 

participare la viata dumnezeiascã. 

In unitatea si unicitatea ei, spiritualitatea ortodoxã, are mai multe nuante, 

diferite de la o sãrbãtoare la alta, de la un timp liturgic la altul, nuante care îi dau 

varietatea si strãlucirea ei. In privinta principalelor perioade liturgice din cursul unui 

an bisericesc, timpul Octoihului reliefeazã activitatea învãtãtoreascã a 

Mântuitorului. In perioada Triodului îl avem în vedere pe Hristos ca Preot si Jertfã 

în acelasi timp, aceasta fiind  perioada, când noi, cugetând la Jertfa lui Hristos, ne 

urcãm duhovniceste spre praznicul Invierii, sãrbãtoare ce inaugureazã perioada 

Penticostarului. Odatã cu Invierea lui Hristos se deschide timpul Impãrãtiei lui 

Dumnezeu, timp evocat de imnele si rugãciunile Penticostarului. Impãrãtia lui 

Dumnezeu este împãrãtia Sfintei Treimi. Perioada de la Pasti pânã la Rusalii, este o 

ascendentã revelatie a Treimii, o continuã punere în evidentã a triadologiei, doctrina 

fundamentalã a crestinismului, mãrturisitã în simbolul de credintã.598  

La Pasti, întreaga fãpturã se bucurã de Invierea lui Hristos, Cel ce a 

omorât moartea si ne-a împãcat cu Tatãl, inaugurând împãrãtia vesnicã.  

La patruzeci de zile dupã Pasti, Mântuitorul nostru s-a înãltat la cer, în 

sânurile Tatãlui, pentru a-L trimite în lume pe Mângâietorul. 

Cincizecimea este termenul final al iconomiei Intrupãrii, precum si capul 

iconomiei Duhului Sfânt si al istoriei Bisericii. Dacã la Pasti, Hristos se arãtase în 

luminã, la Rusalii El trimite flacãra Duhului peste adunarea Apostolilor.  Cincize-

cimea este sãrbãtoarea Treimii si sãrbãtoarea Bisericii. Legãtura inseparabilã dintre 

iconomia Fiului - Unsul, si iconomia Duhului Sfânt - Ungerea599, este clar reliefatã 

de trimiterea în lume a Mângâietorului de cãtre Fiul. In centrul sãrbãtorii stã 

Persoana Duhului Sfânt, care descoperã Persoana Cuvântului întrupat, care la rândul 

ei aratã Persoana Tatãlui. Fiul si Duhul sunt „cele douã mâini ale lui Dumnezeu“, 

dupã o expresie a Sfântului Irineu de Lyon600, de care Tatãl s-a folosit pentru a-l 

repune pe om în demnitatea initialã, pentru a-l întoarce în Impãrãtia dragostei 

treimice. Mângâietorul este cel care prin Bisericã, în absenta fizicã a lui Iisus, 

asigurã prezenta lui Dumnezeu în lume si revarsã harul divin, revãrsându-se El 

Insusi sub forma darurilor. 

Spiritualitatea Penticostarului este model de viatã dumnezeiascã, 

cosmosul fiind cuprins în împãrãtia dragostei treimice. Pe pãmânt se trãieste precum 

si în cer.  

Pentru a prezenta roadele împãrãtiei, Biserica a asezat în prima Duminicã 

dupã Rusalii, Sãrbãtoarea Tuturor Sfintilor, praznic la care îi pomenim pe toti cei ce 

                                              
598 Ibidem. p. 42. 

599 Ibidem. p. 90. 

600 Kallistos Ware, Ortodoxia, Calea Dreptei Credinte, traducere de E. Chiosa, G. Jacotã si Pr. D. Alincãi, 

Iasi, 1993, p. 36. 
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au valorificat roadele mântuirii, trãind o viatã dupã modelul treimic, întrupând 

împãrãtia.  Sfintii sunt pentru noi modele de oameni îndumnezeiti, spre care privind, 

încercãm sã-i urmãm, trãind si noi iubirea treimicã. 

In timp ce spiritualitatea Octoihului si mai ales cea a Triodului, prezintã 

urcusul nostru spre Dumnezeu, spiritualitatea penticostarã este aceea a plinãtãtii 

vietii dumnezeiesti, a vietii în har, în împãrãtia lui Dumnezeu, asa cum se vede ea în 

comuniunea sfintilor. Spiritualitatea Penticostarului, culmea spiritualitãtii ortodoxe, 

este încadratã în alte chipuri de spiritualitate, care ne aratã cum putem urca spre 

Dumnezeu, la care, dacã luãm aminte, trãindu-le, putem nãzui sã trãim si 

spiritualitatea penticostarã, sã fim membri ai împãrãtiei.  

Asa cum se vede din slujbele întregii perioade a Penticostarului, 

spiritualitatea acestuia, are câteva dimensiuni esentiale. 

Hristocentrismul. Intregul Penticostar este o continuã revelare a lui 

Hristos si a roadelor operei mântuitoare a Lui, astfel încât hristocentrismul este baza 

tuturor celorlalte dimensiuni ale spiritualitãtii perioadei Cincizecimii. Belsugul de 

daruri revãrsat asupra noastrã este posibil doar în si prin Hristos si Invierea Lui, 

Hristos fiind centrul întregii spiritualitãti ortodoxe, în gândire si trãire, si centrul 

spiritualitãtii, asa cum ni se înfãtiseazã ea în Penticostar. 

           „Hristos a înviat din morti, cu moartea pe moarte cãlcând, 

 si celor din morminte viatã dãruindu-le“.601 

Universalismul. Lucrarea rãscumpãrãtoare a lui Dumnezeu, ne-a avut în 

vedere pe toti cei ce zãceam în moartea pãcatului. Nu întâmplãtor, prima catavasie a 

Utreniei Pastilor cheamã toate popoarele sã se bucure de Inviere. 

          „Ziua Invierii, popoare sã ne luminãm! Pastile Domnului, 

Pastile! Cã din moarte la viatã si de pe pãmânt la cer , Hristos  

Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce-i cântãm cântare de biruintã“.602 

Bucuria. Faptul cã prin Hristos, Dumnezeu ne-a trecut „din moarte la 

viatã si de pe pãmânt la cer“603, cã prin Invierea lui Hristos ni s-au deschis portile 

raiului, este pentru noi izvor de bucurie. Bucuria Invierii se transformã în bucuria de 

a petrece în împãrãtia lui Dumnezeu, astfel încât spiritualitatea Penticostarului este 

o chemare la bucuria de a fi împreunã cu Dumnezeu. 

Dragostea. Sfânta Treime este modelul dragostei desãvârsite. Din 

dragoste pentru noi, Dumnezeu a întreprins întreaga lucrare mântuitoare, de roadele 

cãreia ne bucurãm. Penticostarul, dupã ce ne prezintã dragostea divinã revãrsatã 

asupra noastrã, se încheie cu prezentarea sfintilor, ca oameni ce au întrupat în ei 

aceastã dragoste. Acest sfârsit este o chemare adresatã nouã tuturor. Dragostea 

treimicã, trebuie „sã aibã asupra noastrã, asupra vietii noastre cotidiene un efect nu 

mai putin decât revolutionar. Creati dupã chipul si asemãnarea lui Dumnezeu în 

Treime, oamenii sunt chemati sã reproducã pe pãmânt taina iubirii reciproce din 

Treimea cereascã“.604 

                                              
601 Penticostarul, ed. cit. Utrrenia Pastilor, Tropar, p. 6. 

602 Ibidem. Utrenia Pastilor, cântarea 1, irmos, p. 7. 

603 Ibidem...........................................................p. 7. 

604 Kallistos Ware, op. cit. p. 41. 
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Eshatologismul. Intreaga spiritualitate ortodoxã este orientatã eshatolo-

gic. Aceastã dimensiune este puternic reliefatã si de întregul Penticostar, care ne 

prezintã în special douã lucruri: dragostea treimicã îndreptatã spre om, manifestatã 

în întreaga operã de mântuire a acestuia, si viata cereascã de care se bucurã cei care 

îsi însusesc roadele binefãcãtoare ale acestei opere dumnezeiesti, comuniunea dintre 

Dumnezeu, Care se pogoarã asupra omului, si omul ce se ridicã pentru a petrece în 

sânul Treimii.     „O Pastile cele mari si prea sfintite, Hristoase! O Intelep- 

ciunea si Cuvântul lui Dumnezeu  si Puterea!  Dã-ne nouã sã ne 

împãrtãsim cu Tine mai adevãrat, în ziua cea neînseratã a împã- 

rãtiei Tale“.605 

Nouã nu ne rãmâne prin urmare decât „sã ne curãtim simtirile si sã 

vedem pe Hristos strãlucind cu neapropiata luminã a Invierii“606 si sã-L auzim 

zicând (si cãtre noi), „Bucurati-vã“607, iar noi, cântându-I cântare de biruintã,  

          „Sã mânecãm cu mânecare adâncã, si în loc de mir cântare sã 

 aducem Stãpânului  si sã vedem  pe Hristos, Soarele Dreptãtii,  tutu- 

ror viatã rãsãrind“.608 

 

Epilog -  „Cuvântul de învãtãturã“ la Pasti, al Sfântului 

Ioan Gurã de Aur monument de spiritualitate ortodoxã 
 

In încheierea consideratiilor asupra spiritualitãtii ortodoxe a Penticos-

tarului am considerat potrivitã prezentarea celui mai reprezentativ cuvânt, în care 

este rezumatã întreaga spiritualitate ortodoxã, inclusiv cea legatã de perioada 

Cincizecimii. Este vorba de „Cuvântul de învãtãturã“, de la Pasti, al Sfântului Ioan 

Hrisostom, cuprins în slujba Invierii, monument de gândire si trãire ortodoxã, având 

în centru pe Domnul Iisus Hristos si Sfânta Sa Inviere, cu urmãrile ei pentru noi toti 

dreptmãritorii crestini, si cu bucuria vremelnicã si vesnicã, ce îsi are temelia în 

Invierea Domnului, care este si învierea noastrã. In perspectiva acestui cuvânt, 

credinciosii nu mai trebuie sã se teamã de moarte si iad, nici sã se întristeze pentru 

sãrãcie si pãcate, deoarece iertarea datã de Mântuitorul este o realitate la îndemâna 

tuturor credinciosilor. 

„Atitudinea fundamentalã, de îndemn general, de la care porneste Sfântul 

Ioan Gurã de Aur este bucuria“609: „De este cineva binecredincios si iubitor de 

Dumnezeu, sã se bucure de acest praznic frumos si luminat. De este cineva slugã 

înteleaptã, sã intre bucurându-se întru bucuria Domnului sãu!“610 

                                              
605 Penticostarul, ed. cit. Utrenia Pastilor,  cântarea 9, oda 2, p. 12. 

606 Ibidem..............................................., cântarea 1, oda 1, p. 7. 

607 Ibidem..........................................................................,  p. 7. 

608 Ibidem............................................., cântarea 5, irmos, p. 8. 

609 Nestor Vornicescu, Scrieri patristice în Biserica Ortodoxã Românã pânã în secolul al XVII-lea, Craiova, 

1983, p. 398. 

610 Penticostarul, ed. cit, Utrenia Invierii, p. 14. 
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„Nici cel mai mic efort duhovnicesc nu este refuzat, toti credinciosii sunt 

chemati la mântuire“.611 „De s-a ostenit cineva postind, sã-si ia acum dinarul. De a 

lucrat cineva din ceasul cel dintâi, sã-si primeascã astãzi plata cea dreaptã. De a 

venit cineva dupã ceasul al treilea, multumind sã prãznuiascã. Da a ajuns cineva 

dupã ceasul al saselea, sã nu se îndoiascã nicidecum; întru nimic nu se va pãgubi. 

De a întârziat cineva pânã în ceasul al nouãlea, sã nu se teamã de întârziere, cãci 

darnic fiind Stãpânul, primeste pe cel din urmã ca si pe cel dintâi, odihneste pe cel 

din al unsprezecelea ceas, ca si pe cel ce a lucrat din ceasul cel dintâi; si pe cel din 

urmã miluieste, si pe cel dintâi mângâie; aceluia plãteste si acestuia dãruieste; si 

faptele le primeste, si gândul îl tine-n seamã; si lucrul îl pretuieste si vointa o 

laudã“.612 

Partea a doua a cuvântului e consacratã bucuriei Invierii si efectelor 

harului asupra sufletelor credinciosilor, în lupta lor împotriva rãului.613  „Pentru 

aceasta intrati toti întru bucuria Domnului nostru; si cei dintâi si cei de-al doilea, 

luati plata. Cu totii împreunã dãntuiti. Cei care v-ati înfrânat si cei lenesi, cinstiti 

ziua. Cei care ati postit si cei care n-ati postit, veseliti-vã astãzi“.614 

Prin Euharistie, participãm perpetuu la nemurire. „Masa este plinã, 

ospãtati-vã toti. Vitelul este mult, nimeni sã nu iasã flãmând. Bucurati-vã toti de 

ospãtul credintei, împãrtãsiti-vã toti de bogãtia bunãtãtii“.615 

Invierea a adus oamenilor iertarea de pãcate si izbãvirea din moarte. 

„Nimeni sã nu plângã; cã s-a arãtat împãrãtia cea pentru toti. Nimeni sã nu se 

tânguiascã pentru pãcate; cã iertarea din mormânt a rãsãrit. Nimeni sã nu se 

teamã de moarte, cã ne-a slobozit pe noi moartea Mântuitorului; a stins-o pe dânsa 

Cel ce a fost tinut de dânsa. Prãdat-a iadul, Cel ce s-a pogorît la iad. L-a umplut de 

amãrãciune, gustând din trupul Lui. Si aceasta, mai înainte, întelegând-o Isaia, a 

strigat: Iadul, zice el, s-a amãrît, întâmpinându-Te pe Tine jos. S-a amãrît cã s-a 

stricat, s-a amãrît cã s-a batjocorit; s-a amãrât cã s-a omorît. S-a amãrît cã s-a 

surpat; s-a amãrît cã s-a legat. Primit-a în sine un trup si de Dumnezeu s-a lovit. 

Primit-a pãmânt si s-a întâlnit cu cerul. Primit-a ce a vãzut si a cãzut prin ce n-a 

vãzut. Unde-ti este moarte, boldul? Unde-ti este iadule, biruinta? Inviat-a Hristos si 

tu ai fost nimicit. Inviat-a Hristos si au cãzut dracii; înviat-a Hristos si se bucurã 

îngerii; înviat-a Hristos si viata vietuieste; înviat-a Hristos si nici un mort nu este în 

groapã; cã Hristos înviind din morti, începãturã celor adormiti S-a fãcut. A Cãruia 

este slava si stãpânirea, în vecii vecilor. Amin“.616                   .                    

                                              
611 Nestor Vornicescu, op. cit. p. 355. 

612 Penticostarul, ed. cit. Utrenia Pastilor, p. 14. 

613 Nestor Vornicescu, op. cit. p. 304.  

614 Penticostarul, ed. cit. Utrenia Pastilor, p. 14. 

615 Ibidem. p. 14. 

616 Ibidem. p. 14. 
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