
 

 

arată deasupra capului fiecăruia dintre 
ucenici în limbi ca de foc. Duhul Sfânt 
vine peste fiecare dintre ucenicii 
Mântuitorului Iisus Hristos când ei se 
aflau adunaţi laolaltă, întrucât El 
sfinţeşte pe fiecare om în parte şi pe toţi 
laolaltă, adică sfinţeşte persoane 
adunate în comunitate şi aflate în 
comuniune. El sfinţeşte persoane 
distincte, pentru a trăi în comuniune şi 
conlucrare. Duhul Sfânt nu anulează 
identitatea sau personalitatea omului, ci 
o luminează şi o îmbogăţeşte, astfel 
încât fiecare persoană umană, prin 
lucrarea Duhului Sfânt, se pune într-o 
legătură tainică de viaţă sfântă cu 
Persoanele divine ale Preasfintei Treimi 
şi cu persoanele umane care 
mărturisesc aceeaşi credinţă, formând 
astfel Biserica lui Hristos, plină de harul 
Preasfintei Treimi (cf. II Corinteni 13, 
13). De aceea, în ziua Pogorârii Duhului 
Sfânt peste ucenicii Domnului se 
săvârşeşte şi botezul în apă şi în Duh al 
primilor creştini (cf. Fapte 2, 38-41). Cine 
se botează în apă şi în Duh, în numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 
începe o relaţie şi o viaţă nouă, de 
comuniune cu Persoanele Preasfintei 
Treimi în Biserica lui Hristos .  
Duhul Sfânt Se coboară în formă de 
limbi ca de foc şi pentru a arăta că 
'focul' harului este curăţitor de 
păcate, după cum focul fizic este 
curăţitor de rugină. Când metalele 
sunt ţinute mai mult timp în foc, 
rugina, praful sau zgura de pe ele se 
curăţă, iar ele devin incandescente 
sau luminoase şi flexibile, pot lua o 
formă nouă, una pe care n-au avut-o 
înainte. Deci, Duhul Sfânt, asemenea 
focului material curăţitor, curăţeşte 
duhovniceşte pe om de rugina sau zgura 
păcatului, adică de toată necurăţia 
sufletului şi a trupului. În acelaşi timp, 
Sfântul Duh transformă sufletul omului 
întunecat şi opac din cauza păcatului, în 
suflet bun şi luminat de har. De aceea, 
Botezul în apă şi în Duh Sfânt mai este 
numit şi Sfânta luminare. Totodată, 
Duhul Sfânt, ca şi focul, nu doar 
curăţeşte sufletul de necurăţie, ci şi 
încălzeşte viaţa spirituală a sufletului 
răcit din cauza patimilor egoiste, iar 
această căldură a Duhului Sfânt se vede 
mai întâi în lacrimile pocăinţei şi în 
dorinţa omului de-a trăi o viaţă nouă. 
† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române  

Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, numită 
şi Cincizecimea sau Rusaliile, este o 
sărbătoare mare şi sfântă, în care ne 
aducem aminte de venirea Duhului Sfânt 
peste Ucenicii şi Apostolii Mântuitorului 
Iisus Hristos adunaţi laolaltă, eveniment 
urmat de Botezul primilor creştini.  

Prin lucrarea Duhului Sfânt se 
constituie Biserica instituită de 
M â n t u i t o r u l  I i s u s  H r i s t o s 
Când coboară la Cincizecime peste 
Sfinţii Ucenici şi Apostoli ai lui Hristos, 
adunaţi laolaltă în Ierusalim, Duhul Sfânt 
constituie Biserica lui Hristos, care se 
extinde apoi prin Botezul celor trei mii de 
oameni care au crezut în Hristos (cf. 
Fapte 2, 41). Cum constituie Duhul Sfânt 
Biserica lui Hristos, dacă Hristos este 
Capul şi temelia Bisericii? După cum în 
Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, firea 
divină s-a unit cu firea umană prin 
lucrarea Duhului Sfânt (cf. Luca 1, 35), 
tot aşa prin lucrarea Duhului Sfânt viaţa 
divino-umană a lui Hristos, Capul-
Bisericii, se împărtăşeşte sau se extinde 
acum în toţi oamenii care cred în Hristos 
şi astfel se constituie Biserica lui Hristos. 
Prin urmare, taina Bisericii aceasta este: 
viaţa lui Hristos Cel Răstignit, Înviat şi 
Înălţat la ceruri, adică în slava Preasfintei 
Treimi, se dăruieşte acum oamenilor, 
prin lucrarea Duhului Sfânt, ca oamenii 
să poată participa la viaţa şi bucuria 
veşnică din Împărăţia lui Dumnezeu. Din 
acest motiv, în Biserica Ortodoxă sfintele 
slujbe nu încep cu rugăciunea Tatăl 
nostru, ci cu o rugăciune adresată 
Sfântului Duh: 'Împărate Ceresc, 
Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care 
pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti; 
Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de 
viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi 
ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea 
şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre'. 
Îndată după această rugăciune adresată 
Duhului Sfânt, rostim rugăciunea 'Sfinte 
Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de 
moarte, miluieşte-ne pe noi', după care 
urmează rugăciunea Preasfântă Treime. 
Aceasta înseamnă că numai prin harul 
Duhului Sfânt prezent în noi ne punem în 
legătură cu Preasfânta Treime. Iar după 
rugăciunea Preasfântă Treime, rostim şi 
rugăciunea Tatăl nostru, pentru a arăta 
că suntem fii ai lui Dumnezeu Tatăl înfiaţi 
de Duhul Sfânt prin harul Botezului care 
ne uneşte cu Hristos, Dumnezeu-Fiul. 
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că 
Pogorârea Duhului Sfânt urmează după 

Înălţarea întru slavă a lui Hristos la ceruri, 
pentru că Hristos Domnul ne-a împăcat cu 
Dumnezeu-Tatăl, când a înălţat pe tronul 
împărătesc al Preasfintei Treimi firea Sa 
umană înnoită şi sfinţită prin Răstignire, 
Moarte şi Înviere, ca să ne dăruiască 
nouă oamenilor viaţa Sa cerească şi 
preaslăvită. Deci, Duhul Sfânt 
Mângâietorul şi Sfinţitorul vine în lume ca 
să constituie Biserica lui Hristos, 
întemeiată de El prin Întruparea şi 
lucrarea Sa mântuitoare, şi să sfinţească 
pe cei care cred în Hristos şi-L iubesc pe 
El, ca să-i facă părtaşi ai vieţii Lui 
preaslăvite în iubirea Preasfintei Treimi. În 

această zi de Rusalii se aduc în biserică 
pentru binecuvântare frunze de tei sau de 
nuc, întrucât ele ne amintesc simbolic de 
limbile ca de foc prin care s-a arătat harul 
Duhului Sfânt lucrător în ucenicii lui 
Hristos, trimişi de El să binevestească 
Evanghelia Sa în limbi diferite, adică 
popoare diferite, până la marginile 
pământului, începând de la Ierusalim. 
Prezenţa acestor multe frunze la 
Sărbătoarea Rusaliilor ne îndeamnă să ne 
rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să 
păzească Biserica Sa cea una sfântă 
alcătuită din persoane şi popoare diferite 
şi să binecuvânteze cu harul Său întreaga 
natură sau creaţie, în care viaţa este dar 
al Duhului Sfânt (cf. Psalm 103, 30-31).  
În Evanghelia de astăzi, Duhul Sfânt 
este numit 'apa cea vie', iar în 
Apostolul de astăzi, Duhul Sfânt se 
arată în 'limbi ca de foc’   Apostolul care 
se citeşte în această zi este o lectură din 
cartea Faptele Apostolilor, care descrie 
evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt ca un 
vuiet de suflare de vânt peste ucenicii 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adunaţi 
laolaltă în Ierusalim (cf. Fapte 2, 2). În 
limba ebraică acelaşi cuvânt ruah 
înseamnă duh şi vânt. Duhul Sfânt vine 
din cer ca un vuiet mare de vânt şi se 

PRIN DUHUL SFÂNT, HRISTOS ESTE PREZENT ȘI LUCRĂTOR ÎN BISERICA SA 

Rusaliile - Ziua Bisericii 

 

Anul acesta, Duminica Pogorârii 

Sfântului Duh sau a Rusaliilor este 

sărbătorită de Biserica Ortodoxă la 

3 iunie. Faptele Apostolilor (2, 1-4) 

m ăr t u r i s es c  d es p re  ac es t 

eveniment foarte important din viaţa 

Bisericii, când Sfântul Duh s-a 

pogorât în chipul limbilor de foc 

peste Apostoli. Sărbătoarea cade 

totdeauna la 10 zile după înălţare 

sau Ia 50 de zile după Paşti, când a 

avut loc evenimentul sărbătorit. Ε 

totodată sărbătoarea întemeierii 

Bisericii Creştine, căci în aceeaşi zi, 

în urma cuvântării însufleţite a 

Sfântului Apostol Petru, s-au 

convertit la creştinism ca la trei mii 

de suflete, care au alcătuit cea 

dintâi comunitate creştină din 

Ierusalim (Fapte 2, 41), nucleul 

B i s e r i c i i  d e  m a i  t â r z i u . 

 

Preoţii de penitenciar din Europa 

se întâlnesc la Sâmbăta de Sus 

 

În perioada 4-8 iunie, la Academia 

Duhovnicească a Mănăstiri i 

S â m b ă t a  d e  S u s ,  c u 

binecuvântarea Preafericitului 

Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române, va avea loc 

Conferinţa preoţilor capelani de 

penitenciare din Europa.  Este 

pentru prima dată când Biserica 

Or todoxă  o rgan i zează ,  pe 

problematică penitenciară, un 

asemenea eveniment cu caracter 

internaţional. 

Sursa: www.basilica.ro 

F o a i e  a  r o m â n i l o r  d i n  B e l g i a  
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Curs gratuit  de limba franceză 
pentru începători, la Biserica 

Sfânta Parascheva, în fiecare zi 
de miercuri, începând cu ora 

18.00 

Şcoala parohială pentru copii în 
fiecare zi de sîmbătă, începând 

cu ora 12.00 

 
 
 
 

A n u n ţ u r i   

Ș t i r i  

http://www.search-results.com/fr?q=sfanta+parascheva&desturi=http%3A%2F%2Fwww.revistamurmur.info%2F2007%2F10%2F&initialURL=http%3A%2F%2Fwww.search-results.com%2Fpictures%3Fatb%3Dsysid%253D406%253Auid%253D9b3f4cdf26da77f0%253Auc%253D1317296111%253Asrc%253
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CUVÂNT CREŞTIN 

AGENDA EUROPEANĂ 

  
 

 
 

CALENDARUL SĂPTĂMÂNII 4—10 IUNIE 2012 

4 L     +) Sfânta Treime +) Sf. Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sf. Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului;    

Cuv. Sofia (Săptămâna I după Rusalii) 

5 M        Sf. Sfințit Mc. Dorotei, Episcopul Tirului, Sf. Mc. Leonid 

6 M        Cuv. Anuv (Harți) 

7 J         Sf. Sfințit Mc. Teodot; Sf. Muceniță Zenaida si Cuv. Sebastiana 

8 V        Sf. Martiri Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat (Harți) 

9 S        Sf. Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei 

10 D      Sf. Sfințit Mc. Timotei, Episcopul Brussei; Sf. Mc. Antonina (Lăsata secului pentru Postul Sfinților Apostoli Petru și 

Pavel) Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților) 

 

Biserica Sfânta Parascheva—Rue de la Charité 41 1210 Bruxelles 

Tel: 0496290543 e-mail: preot@sfantaparascheva.ro www.sfantaparascheva.be  

Cont bancar pentru donatii BE73 9730 6135 5160  

,,Cunoaște-te pe tine însuți’’ prin rugăciunea isihastă 

Daca cineva începe să se cerceteze pe sine, începe să-și dea seama de niște lucruri, de multe ori lucruri negative, pe care le poartă în 
suflet. Cineva care se ocupă de el însuși, cineva care se cercetează în fața lui Dumnezeu are posibilitatea să-și dea seama de anumite 
laturi ale ființei sale, pe care nu le cunoaște decât atunci când ia aminte la el însuși. Câtă vreme suntem preocupați de lucrurile lumii 
acesteia nu ne putem da seama de unele laturi ale sufletului nostru, de unele compartimente ale ființei noastre. Dacă însă începem să ne 
ținem sub observație, de pildă, prin ,,rugăciunea de toată vremea’’ (câtă putem face) : ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluiește-mă pe mine, păcătosul’’, dacă ne angajăm la această lucrare, atunci, înainte de a ne întâlni cu Dumnezeu, ne întâlnim cu noi 
înșine, rugăciunea având și darul de a ne descoperi pe noi înșine, nouă înșine. În măsura în care noi cunoaștem, cunoaștem și laturile 
negative ale sufletului nostru și dorim să le depășim, ne stingherește faptul că purtăm în sufletul nostru o mizerie întreagă. Avem fiecare 
dintre noi o încărcătură negativă, adusă din străfunduri de existență, Dumnezeu știe de unde….. Omul este, totuși, o sinteza în cele din 
urmă și își reprezintă părinții, își reprezintă bunicii, reprezintă pe înaintașii săi. E o sinteză a celor ce i-au pregătit existența. Ne asemănăm 
cu părinții noștri după figura noastră, dar nu numai după figura noastră, ci și după structura noastră. Și pe lângă aceasta, pe lângă ceea ce 
avem noi, de dinafară de noi mai adăugăm și negative ale existenței noastre: influențe de tot felul, influențe negative care se adaugă la 
cele negative din sufletul nostru și continuă cumva mizeria din sufletul nostru. Sigur că cea dintâi grijă pe care trebuie să o aibă cineva în 
astfel de împrejurări, cunoscându-se pe sine însuși, este să scape de această încurcătură, să scape de teroarea aceasta.  Fie că povara 
aceasta este din străfunduri de existență, fie că este adăugată prin negrija pe care am avut-o și în care ne găsim și în momentul de față, 
când ne cercetăm pe noi înșine și stim că lucrurile acestea le purtăm în suflet, grija noastră ar fi să scăpăm de ele. Nu putem să scăpăm 
printr-o metodă oarecare, nu putem să scăpăm numai prin puterile noastre, ci avem trebuință de darul lui Dumnezeu. Și constiința aceasta 
că avem trebuință de darul lui Dumnezeu o exprimăm și prin faptul că suntem angajați prin rugăciune și cerem de la Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos ajutorul, când zicem :,,Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul’’.  

Prim-planul săptămânii ce urmează este ținut de summitul UE - Rusia, ce va avea loc luni, la Saint Petersburg și la care Uniunea Europeană 

este reprezentată de președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy și de cel al Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso. Va fi 

prima întâlnire a liderilor Uniunii cu noul președinte rus, Vladimir Putin și pe lângă subiectele politice și economice comune, UE și Rusia vor 

discuta și situația din Siria, unde UE speră într-o implicare mai mare a Rusiei pentru a pune capăt violențelor. Situația economică din UE și 

finanțarea viitoarelor politici europene vor fi discutate, joi, de președintele Parlamentului European, Martin Schulz și de președinții grupurilor 

parlamentare din PE cu președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, în pregătirea sesiunii plenare a PE de la Strasbourg. Luni, 

Comisia Europeană va adopta un proiect de regulament, referitor la recunoașterea juridică transfrontalieră a identificării electronice, a 

semnăturilor electronice și a altor servicii de autentificare electronică în Europa, așa cum prevede Agenda Digitală. Noi măsuri pentru 

gestionarea crizelor din domeniul bancar vor fi propuse, miercuri, de Comisia Europeană. Noul cadru legal va permite autorităților să 

intervină din timp pentru a preveni crizele bancare și pentru a salva depozitele, pentru a păstra stabilitatea financiară și pentru a minimaliza 

costurile pentru contribuabili. Joi și vineri, la Luxemburg, vor avea loc reuniunile lunare ale miniștrilor europeni responsabili cu afacerile 

interne și cu justiția și ale celor din domeniul transporturilor și telecomunicațiilor. 


