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La zece zile dupa  Î na lț area lui 

Hrisțos, respecțiv la 50 de zile de la 

Î nvierea Sa, pra znuim Rusaliile - 

Pogora rea Sfa nțului Duh, cunoscuța  

s i sub denumirea de Cincizecime. Ca 

vechime, Rusaliile coboara  pa na  î n 

veacul aposțolic. Î n primele secole 

cres ține, praznicul Cincizecimii era 

o dubla  sa rba țoare: a Pogora rii 

Duhului Sfa nț s i a Î na lț a rii lui 

Hrisțos. Î n jurul anului 400, cele 2 

sa rba țori s-au despa rț iț una de 

cealalța . 

Daca  prin lucrarea Duhului Sfa nț, 

Dumnezeu Fiul S-a pogora ț din 

ceruri s i S-a î nțrupaț, țoț prin Duhul 

Sfa nț ni se î mpa rța s es țe viaț a 

dumnezeiasca  s i omeneasca  a lui 

Hrisțos. Pogora rea Sfa nțului Duh 

esțe acțul de țrecere a lucra rii 

ma nțuițoare a lui Hrisțos, din 

umanițațea Sa î n oameni. Asțfel, 

Biserica se consțițuie prin aceasța  

exțindere a vieț ii lui Hrisțos in noi. 

 

Evenimențul Pogora rii Duhului 

Sfa nț esțe descris î n carțea "Fapțele 

Aposțolilor” (F.A. 2,4). Aici se spune 

ca  Duhul Sfa nț Se pogoara  din cer ca 



 

un vuieț mare de va nț s i Se î mparțe 

deasupra capului fieca ruia din cei 

prezenț i, î n chip de limbi de foc. 

 

 

La Pogorârea Duhului au fost 

prezenți numai Apostolii? 

Texțul "Când a sosit ziua 

Cincizecimii, erau toți împreună în 

același loc" (FA. 2, 1), a daț nas țere la 

mulțe nedumeriri, pențru ca  nu se 

precizeaza  cine sunț acei "toți”. Din 

dorinț a de a aduce mai mulța  lumina  

î n acesț caz, versiunea roma na  a 

Noului Tesțamenț a ințrodus 

țermenul de "Apostoli”. 

Î nsa , daca  se omițe cuva nțul 

"Apostoli", poațe rezulța ca  î n acea zi 

se ga seau laolalța  nu numai cei 

doisprezece, ci țoț i cei o suța  

doua zeci de fraț i care s-au aflaț 

î mpreuna cu Aposțolii ala țuri de 

Îisus, î ncepa nd cu Boțezul sa va rs iț 

de Îoan s i pa na  la Î na lț are (F.A. 1, 

22). Sfa nțul Îoan Gura de Aur, 

Teofilacț s i alț i exegeț i, afirma  ca  la 

Cincizecime au fosț prezenț i nu 

numai aposțolii, ci s i alț i fraț i. De aici 

reiese ca  Sfa nțul Duh s-a reva rsaț 

pesțe țoț i membrii Bisericii, s i nu 

numai pesțe ierarhia reprezențața  

de Aposțoli. Exegeza orțodoxa , 

precum s i cea romano-cațolica , 

bazațe pe Tradiț ie, afirma  ca  la 

Cincizecime era de faț a  s i Maica 

Domnului. 

Fapțul ca  limbile apar "î mpa rț ițe", 

denoța  ca  fiecare persoana  se 

î nvrednices țe î n mod propriu de 

primirea Duhului. Acesț Duh 

sfinț es țe pe fiecare om î n parțe s i pe 

țoț i laolalța , adica  sfinț es țe 

persoane î n comuniune sau pențru 

comuniune. 

 

 

Rusaliile - momentul în care 

Apostolii încep să grăiască în 

limbi necunoscute 

Dupa  Pogora rea Sfa nțului Duh, 

Aposțolii au primiț puțerea de a gra i 

î n limbi necunoscuțe de ei pa na  

ațunci. Au descoperiț î nva ț a țura 

Ma nțuițorului s i alțor neamuri, î n 

diferițe limbi. Î ncepuțul a avuț loc 

chiar î n aceasța  zi, a Pogora rii 

Duhului Sfa nț, ca nd s-au fa cuț 

î nț eles i de țoț i iudeii veniț i la 

Îerusalim din țoț Oriențul. Pelerinii 

nepuța nd sa -s i explice cum de 

puțeau predica î n graiuri diferițe, 

unul dințre ei î i acuza ca  ar fi "plini 

de must", adica  beț i (F.A. 2, 13). 

Ațunci Sfa nțul Pețru a luaț cuva nțul 

pențru a-i apa ra pe Aposțoli de o 

asemenea î nvinuire, dar s i pențru a 

vorbi mulț imilor despre Hrisțos. El 

le-a descoperiț ca  se î mplinise 

profeț ia lui Îoil: "Iar în zilele din 

urmă, zice Domnul, voi turna din 

Duhul Meu peste tot trupul" (F.A. 2, 

17, Îoil 3, 1). Î n urma cuva nța rii lui 



 

Pețru, țrei mii de persoane au primiț 

boțezul. 

 

Se obis nuies țe sa  se vorbeasca  de 

țrimițerea Sfa nțului Duh î n lume, ca 

despre un acț prin care Duhul ar lua 

locul lucra rii lui Hrisțos. Î n acesț caz, 

Biserica ar fi numai opera Sfa nțului 

Duh. Î n realițațe î nsa , Duhul țrebuie 

va zuț î nțoțdeauna ca Duhul lui 

Hrisțos, deci, nu țrebuie va zuț sau 

concepuț ca despa rț iț de Hrisțos. 

Exisța obiceiul ca î n ziua de Rusalii, 

sa  se aduca  î n biserica  frunze de nuc 

sau de ței, simbol al limbilor ca de 

foc, ca semne ale cobora rii Sfa nțului 

Duh. Ele sunț binecuva nțațe s i 

î mpa rț ițe credincios ilor.  

„Rusaliile - Pogorârea Sfântului Duh” – 

Adrian Cocoșilă, Sursa: crestinortodox.ro 

 

 

 
 

 

 
Zis-a un ba țra n: 

- La țoț lucrul pe care vrei sa -l faci, 

sa  zici: de ma  va cerța Dumnezeu 

acum ce va fi? Vezi ce ra spunde 

ga ndul. S i de țe va osa ndi, lasa -l 

î ndața   s i arunca  lucrul pe care-l ț ii 

s i ia alțul, ca sa  ai na dejde cu el. Ca ci 

țrebuie lucra țorul sa  fie gața î n țoț 

ceasul sa  mearga  pe calea sa. S i la 

lucru de vei s edea, chiar de vei 

umbla pe drum, aceasța zi-o 

țoțdeauna: de ne va chema 

Dumnezeu acum, cum va fi? S i vezi 

ce-ți ra spunde cons țiinț a. S i 

gra bes țe de fa  orice î ț i zice. Îar de 

voies ți  sa  cunos ți daca  s-a fa cuț mila  

cu ține, î nțreaba -ți cons țiinț a!  S i nu 

î nceța sa  faci aceasța, pa na  ce se va 

î ncredinț a inima ța s i cons țiinț a î ț i 

va zice: credem î n î ndura rile lui 

Dumnezeu, ca  negres iț va face mila  

cu noi. Î nsa , ia amințe la inima ța, nu 

cumva sa  spuna  acesț cuva nț din 

î ndoiala . Îar de se va î ndoi î n 

credinț a  pa na  la un fir de pa r, 

deparțe de ține esțe mila. 

 

 

 
 

 

 

Mes țes ugul mes țes ugurilor, suflețe 

al meu, esțe ca, de î ndața  ce 

pa țrunde î na unțrul nosțru ga ndul 

viclean, sa -l alunga m, sa  ne 

î nțoarcem iuțe s i s-o apuca m pe alț 

drum. 

Sa  nu ne mai ga ndim la imaginea 

rus inoasa  care a veniț î n î nchipuirea 



 

noasțra , sa  nu o mai ț inem î n mințe, 

î ndulcindu-ne cu deasa amințire a 

acelui chip. 

Ca nd amințirea unui chip  ne vine î n 

mințe, î ndața  sa  o alunga m, pențru 

ca  ne va î nfierba nța țrupul, iar 

aprinderea lui nu se sținge us or. 

Sa  vedem de deparțe primejdia s i sa  

ne lua m țoațe ma surile, ca sa  fim 

pa ziț i de ga ndurile rus inoase. As a 

fa ceau țoț i Sfinț ii Pa rinț i s i sca pau 

de pa caț prin țrezvia inimii s i prin 

ruga ciunea neî ncețața . 

Trebuie ca țoațe simț urile sa  sțea de 

paza  s i sa  privigheze din țoațe 

pa rț ile, ca sa  nu ințre hoț ii î na unțru 

s i sa  ne biruiasca . 

Sfânta Mănăstire Karakalu, Sfântul Munte 

Athos, Părintele Matei de la Karakalu, un 

lucrător tăcut al virtuții

 

 

 Luni: 24 iunie 

08:00 – Uțrenia s i Sfa nța Lițurghie 

→ Sfânta Treime, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 

 

 Vineri: 28 iunie 

18:00 – Vecernie  

 

 Sâmbătă: 29 iunie 

08:00 – Uțrenia s i Sfa nța Lițurghie 

→ Sfinții Apostoli Petru și Pavel 

18:00 – Vecernie  

 

 Duminică: 30 iunie 

08:30 – Uțrenia s i Sfa nța Lițurghie 

→ Duminica Tuturor Sfinților 
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