
În prima Duminică după Pogorârea 
Sfântului Duh sau a Rusaliilor, în rânduiala 

liturgică a Bisericii, Sfinţii Părinţi  
au stabilit să se facă pomenirea tuturor 

Sfinţilor bine plăcuţi lui Dumnezeu,  
din toate locurile, timpurile  

şi din toate neamurile.

A stfel, cinstim în această Duminică pe 
eroii credinţei în Hristos, pe vasele 
alese ale harului dumnezeiesc, pe toţi 

care L‑au urmat şi L‑au mărturisit pe Hristos, 
prin pilda vieţii lor, o viaţă luminată şi sfinţită 
de razele Sfântului Duh. De aceea spunem cu 
adevărat că Sfinţii sunt rodiri ale Duhului Sfânt 
în Biserica lui Hristos.

Astăzi Biserica cinsteşte în mod deosebit pe 
toţi drepţii şi prorocii Vechiului Testament, 
care întru aşteptare mesianică, au anticipat 
venirea lui Hristos. De asemenea, prăznuim 
astăzi pe Maica Domnului, pe Sfinţii Apostoli, 
pe martirii care şi‑au dat viaţa pentru Hristos 
din primele veacuri creştine, pe Cuvioşii Părinţi 
şi pe Cuvioasele Maici, care au strălucit în 
vieţuire sfântă şi curată, în smerenie şi 
rugăciune, în faptă bună şi aspre nevoinţe, în 
mănăstiri, în sihăstrii, în pustie, în peşteri şi‑n 
alte locuri; ne aducem aminte şi‑i cinstim pe 
Ierarhii luminaţi ai Bisericii lui Hristos, din 
primele veacuri creştine şi până azi, care au 
apărat dreapta credinţă în faţa ereziilor, şi prin 
scrierile lor au luminat cu învăţătura cea 
dumnezeiască turma încredinţată lor spre 
păstorire, şi care şi‑au înscris numele în cultura 
şi istoria spiritualităţii creştine.

Ne amintim deopotrivă în această zi, de toţi 
care au suferit moarte martirică, au apărat 
credinţa creştină şi au suferit chinuri şi 
prigoană, sau amară robie, în timpurile mai noi, 
cu referinţă la stăpânirile străine, sau la 
regimurile ateiste ale vremii, precum şi de noii 
martiri ai credinţei din părţile Orientului 
Apropiat, încercate de război. Astfel, ne aducem 
aminte şi îi cinstim astăzi pe toţi Sfinţii care 
s‑au arătat prin lucrarea sfinţitoare a harului 
Dumnezeiesc, ramuri binecuvântate, pline de 
bună mireasmă în pomul Bisericii, odrăslite din 
trunchiul cel Unu, care este Hristos.

Prin Sfinţii Săi, Dumnezeu ne cheamă şi ne 
arată ţinta la care trebuie să ajungem, iar în 
acelaşi timp, prin darurile revărsate lor ca 
prezenţă în ei a harului lui Hristos, creaţia 
întreagă se bucură şi se adapă din razele 
sfinţeniei, ca din nişte izvoare „spre rodire de 
viaţă”.

Sfinţii nu au dobândit sfinţenia prin propria 
lor putere, ci după lupte şi nevoinţe, în smerenie 
şi rugăciune săvârşite de ei, Dumnezeu a 
coborât în fiinţa lor harul Duhului Sfânt, pe 
măsura râvnei şi receptivităţii fiecăruia. De 
aceea, Sfinţii luminează ca luminătorii pe cerul 
Bisericii lui Hristos, fiecare cu intensitatea 
trăirii în Hristos.

Sfinţenia la care ajunge Sfântul, este primită 
în dar de la Hristos, de aceea, se mai numeşte şi 
sfinţenie prin participare la Sfinţenia lui 
Dumnezeu, lucrare realizată prin energiile 
Duhului Sfânt, care se revarsă în fiinţa celui 
care se uneşte cu Hristos.

Cinstindu‑i pe Sfinţi, nu ştirbim întru nimic 
adorarea ce se cuvine lui Dumnezeu, aceasta 
deoarece cinstindu‑i pe Sfinţi, Îl preamărim pe 
Dumnezeu cel Unul Sfânt şi care întru Sfinţii 

„PE TOŢI SFINŢII  
POMENINDU-I …”

Lui se odihneşte şi care străluceşte prin harul 
Duhului Sfânt, de pe feţele şi din viaţa Sfântului. 
Sfântul Îl preamăreşte pe Dumnezeu şi 
Dumnezeu îl încununează pe Sfânt, cu Slava Sa 
netrecătoare în ceruri. Sfinţii sunt „casnicii lui 
Dumnezeu”, cum zice Sfântul Apostol Pavel, 
sunt prietenii şi mijlocitorii noştri, înaintea 
tronului ceresc, purtătorii rugăciunilor noastre 
către Dumnezeu, şi ocrotitorii vieţii noastre, ei 
vor judeca lumea şi rămân de‑a pururi solidari 
cu neamul din care provin, trupurile multora 
dintre ei sunt cinstite ca Sfinte moaşte, 
adevărate izvoare de vindecări şi întărire în 
credinţă, din darul lui Hristos, pentru toţi cei 
care‑i cheamă în rugăciuni, se închină lor, 
străduindu‑se să le urmeze pilda vieţii.

Sfinţii rămân de‑a pururi faruri luminoase, 
repere nemincinoase şi modele vrednice de 
urmat pentru omul de astăzi, care trăieşte într‑o 
lume dezorientată, incapabilă să‑i ofere modele 
adevărate de vieţuire, şi depărtată tot mai mult 
de dimensiunea unei vieţi curate şi cinstite, 
luminate aşa cum ne‑au arătat Sfinţii prăznuiţi 
astăzi de întreaga Biserică. ❖

Părintele Eugen Moraru

Duminica întâi După Rusalii
(a Tuturor Sfinţilor)

sf. cuv.DaviD Din tesalonic;  
sf. ieR. ioan, episcopul Goţiei

(LăsatuL secuLui pentru  
postuL sf. ap. petru şi paveL)
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O pildă al harului Duhului Sfânt lucrător  
în viaţa şi cuvintele Sfântului Serafim  

a ajuns la noi când, în noiembrie 1831,  
un creştin ortodox evlavios pe nume 

Nikolai Motovilov s‑a întâlnit  
cu Sfântul Serafim, notând convorbirea 

avută. Notele lui Motovilov  
au fost transcrise şi publicate  

de către Serghei Nilus, care a scris 
următoarea introducere:

(continuare din numărul trecut)

“Desigur, fiecare faptă bună, făcută 
din dragoste pentru Hristos, ne 
dăruieşte harul Duhului Sfânt, dar 

rugăciunea ne dă acest har în mod deosebit, 
pentru că întotdeauna este la îndemană, ca o 
unealtă de dobândire a harului Duhului Sfânt. 
De pildă, ai vrea să mergi la biserică, dar chiar 
atunci nu afli nici o biserică sau slujbă; ai vrea să 
dai de pomană unui cerşetor, dar nu este nici 
unul, sau nu ai ce să îi dai; ai vrea să‑ţi păstrezi 
fecioria, dar nu ai puterea să o faci din pricina 
firii tale, sau din pricina tăriei vicleniilor 
vrăjmaşului, cărora nu te poţi împotrivi datorită 
slăbiciunii tale omeneşti; ai dori să faci alte fapte 
bune de dragul lui Hristos, dar nu ai tăria, sau îţi 
lipseşte prilejul. Acestea, cu siguranţă nu se 
aplică rugăciunii. Rugăciunea este la îndemana 
oricui, bogat ori sărac, nobil ori umil, puternic 
ori slab, sănătos ori bolnav, drept ori păcătos.”

“Puteţi judeca cât de mare este puterea 
rugăciunii, atunci când este săvârşită din toată 
inima, chiar şi în cazul unei persoane păcătoase, 
în următoarea pildă din Sfânta Tradiţie. Când, 
la rugămintea unei mame disperate căreia îi 
murise singurul fiu, o prostituată pe care o 
întâlnise, încă necurată după ultimul ei păcat, 
mişcat fiind de durerea adâncă a mamei, care a 
strigat către Domnul: “Nu de dragul unei 
sărmane păcătoase ca mine, ci pentru lacrimile 
unei mame ce‑şi jeleşte fiul şi crezând cu tărie 
în bunătatea Ta cea plină de dragoste şi în 
puterea Ta cea nemăsurată, Hristoase 
Dumnezeule, înviază‑l pe fiul meu, o, Doamne!” 
Şi Domnul l‑a ridicat din morţi.

“Vezi, iubitorule de Dumnezeu! Mare este 
puterea rugăciunii, iar ea aduce îndeosebi Duhul 
lui Dumnezeu, şi este cel mai uşor de săvârşit 
pentru toată lumea. Vom fi fericiţi într‑adevăr 
dacă Domnul Dumnezeu ne află păzindu‑ne şi 
plini de darurile Sfântului Său Duh. Atunci 
putem nădăjdui plini de încredere că “vom fi 
răpiţi… în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în 
văzduh” (1 Tesalonicieni 4:17), Care vine “cu 
putere multă şi cu slavă” (Marcu 13:26) “să 
judece vii şi morţii” (1 Petru 4:5) şi “va răsplăti 
fiecăruia după faptele sale” (Matei 16:27).

“Iubitorule de Dumnezeu, tu binevoieşti a 
crede că este o mare bucurie să vorbeşti cu 
sărmanul Serafim, socotind poate că nu este 
lipsit de harul Domnului. Atunci, ce‑am mai 
putea spune despre Însuşi Domnul, obârşia fără 
de cădere a fiecărei binecuvântări, cereşti şi 
pământeşti? Într‑adevăr, în rugăciune ni se 
îngăduie să vorbim cu El, cu Însuşi Dumnezeul 

şi Mântuitorul nostru cel plin de har şi de dătător 
de viaţă. Dar chiar şi aici, trebuie să ne rugăm 
numai până când Dumnezeu Duhul Sfânt se 
pogoară asupra noastră, cu harul Său ceresc, în 
măsura cunoscută de El. Şi când El binevoieşte 
să ne viziteze, trebuie să ne oprim din rugăciune. 
Pentru ce ar trebui atunci să ne rugăm Lui, “Vino 
şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pre noi 
de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, 
sufletele noastre”, când El deja a venit la noi să 
ne mântuiască, pe cei ce ne încredem Lui, şi Îl 
chemăm cu adevărat cu Numele Său cel sfânt, ca 
să‑L putem primi cu smerenie şi dragoste pe 
Mângâietorul, în casa sufletelor noastre, 
flămânzind şi însetând după venirea Sa?

“Voi explica aceasta, iubitorule de 
Dumnezeu, printr‑o pildă. Închipuiţi‑vă că 
m‑aţi chemat în vizită şi că, în urma acestei 
invitaţii, am venit să stăm de vorbă. Dar 
continuaţi să mă chemaţi, spunându‑mi: “Intră, 
te rog! Hai intră!” Atunci eu voi fi silit a cugeta: 
“Care este problema lui? Este nebun?’’

“Aşa, şi cu Domnul Dumnezeul nostru Sfântul 
Duh. De aceea se spune: “Opriţi‑vă şi cunoaşteţi 
că eu sunt Dumnezeu; Înălţat voi fi între neamuri. 
Înălţat voi fi pe pământ” (Psalmul 45[46]:10). 
Adică voi apărea şi voi continua să apar tuturor 
celor care cred în Mine şi Mă cheamă, şi voi vorbi 
cu ei precum am grăit odată către Adam în Rai, 

către Avraam şi Iacov şi alţi slujitori de‑ai Mei, 
Moise şi Iov, şi cu cei asemenea lor.

“Mulţi explică că această tăcere se referă 
numai la problemele lumeşti; cu alte cuvinte, că 
în timpul rugăciunilor în care vorbeşti cu 
Dumnezeu trebuie “să fii liniştit” în ceea ce 
priveşte problemele lumeşti. Dar îţi voi spune, 
în numele Domnului, că nu este numai necesar 
să fii mort faţă de acestea la rugăciune, ci când 
prin puterea nemăsurată a credinţei şi a 
rugăciunii Domnul Dumnezeul nostru Duhul 
Sfânt se îndură să ne viziteze, şi vine la noi în 
întregimea bunătăţii Sale nespuse, trebuie să 
fim morţi şi faţă de rugăciune.

“Sufletul vorbeşte în timpul rugăciunii, dar 
la pogorârea Duhului Sfânt trebuie să rămânem 
într‑o tăcere desăvârşită, pentru a asculta 
limpede şi cu înţelegere toate cuvintele vieţii 
veşnice pe care El se va milostivi atunci să ni le 
spună. Sunt trebuitoare atât trezvia deplină a 
sufletului şi a duhului, cât şi neprihănirea 
feciorelnică a trupului. Aceleaşi cerinţe au fost 
făcute la Muntele Horev, când israiliţilor li s‑a 
spus ca nici măcar să nu îşi atingă nevestele, 
vreme de trei zile, înainte de apariţia lui 
Dumnezeu pe Muntele Sinai. Căci Dumnezeul 
nostru este un foc ce arde tot ce este necurat, şi 
nimeni cu trupul sau duhul întinat nu poate 
intra în părtăşie cu Dânsul.” ❖

Sfântul Serafim de Sarov

DESPRE DOBÂNDIREA SFÂNTULUI DUH (III)

Clement Gavrilă-Sălăuţa
Poezie din volumul „Freamătul frunzelor din suflet”

Luminează‑mi mintea
Să văd dreapta cale,
Luminează‑mi mintea
Să aud cuvântul bun,
Luminează‑mi mintea
Ca să pot vedea sfinţenia,
Luminează‑mi mintea
Să descopăr dragostea,

Luminează‑mi mintea
Să înţeleg milostenia,
Luminează‑mi mintea 
Să‑mi pot curăţi sufletul,
Luminează‑mi mintea 
Să văd adevărul Tău.
Luminează‑mă Doamne
Să cunosc mântuirea!

Luminează-mi mintea!
„Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre” (Luca 21,11)



 Am încheiat cea mai frumoasă şi cea mai 
luminoasă perioadă din anul bisericesc,  

care începe cu Învierea Domnului  
şi se sfârşeşte cu Pogorârea Duhului Sfânt  

la Cincizecime şi cu praznicul Sfintei Treimi. 
Acestea sunt cele mai mari sărbători  

din calendarul nostru ortodox, pe care noi 
le‑am petrecut şi în acest an în rugăciune, 

mulţumindu‑I lui Dumnezeu  
pentru marile Sale daruri.

Şi slujbele din aceste zile au fost speciale, 
cu atât mai mult cu cât în noaptea de 
duminică spre luni am avut din nou o 

noapte de priveghere. Cum nu se poate mai 
nimerită această slujbă, căci nimic nu se 
compară cu rugăciunea tihnită în miez de 
noapte, doar la lumina candelelor. Peste grijile 
şi răutăţile zilei se aşterne liniştea, oamenii 
dorm, pregătindu‑se trupeşte şi sufleteşte de o 
nouă zi, cu greutăţile şi provocările ei. Şi iată, 
asemănându‑ne creştinilor din primele veacuri, 
noi am lăsat pentru câteva ore casa noastră 
pentru a ne bucura de rugăciune şi a aduce slavă 
Sfintei Treimi. Cu anevoie lumea înţelege 
Sfânta Treime, unii – mai ales evreii, dar şi 
Martorii lui Iehova, recunoscându‑L doar pe 

Tatăl. Alţii, şi aici menţionăm cele mai multe 
dintre cultele protestante şi neo‑protestante, 
punând accentul doar pe Hristos şi jertfa Sa 
răscumpărătoare de pe Cruce. Iar alţii, precum 
penticostalii, acordând cea mai mare atenţie 
lucrării Duhului Sfânt în lume, căci pentru ei 
„vorbirea în limbi” este semn al prezenţei 
Duhului Sfânt, ignorând faptul că vorbirea şi 
înţelegerea în limbi a fost doar a harismă în 
Biserica primară, de ajutor în propovăduirea 
Cuvântului.

SăRBăTOAREA POgORÂRII  
DUHULUI SFÂNT şI A SFÂNTEI TREIMI

Foarte mulţi dintre cei care au fost prezenţi la 
priveghere s‑au împărtăşit, asemenea celor care 
în noaptea de Paşti participă la Sfânta Litughie. 
Semn că oamenii caută mai ales comuniunea cu 
Dumnezeu în rugăciune şi în Sfânta Euharistie, 
iar creştinii înţeleg că apropierea cât mai deasă 
de Potir este nu numai de mare folos sufletesc şi 
trupesc, dar pentru cei care o fac sub atenta grijă 
a duhovnicului lor, arată preocuparea de a fi cât 
mai plăcuţi lui Dumnezeu şi cât mai aproape de 
Acesta. ❖

Acesta este titlul unui nou volum  
de versuri al domnului profesor Clement 

Gavrilă, ‑ ce semnează cu pseudonimul literar 
Clement Gavrilă‑Sălăuţa. Micul volum  

este pus sub un motto definitoriu atât  
pentru autor, cât şi pentru poeziile reunite  

în această carte: „Un om care L‑a ales  
pe Dumnezeu, nu poate fi sărac.”

Cred că domnul profesor nu atât L‑a 
„ales” pe Dumnezeu, cât L‑a căutat 
întreaga viaţă şi L‑a găsit. Pentru că 

prin El şi în El s‑a regăsit pe sine însuşi. Din 
prispa casei din Salva Bistriţei, ce se afla la 
doar câţiva kilometri pe aceeaşi vale a Sălăuţei 
de casa lui George Coşbuc din Hordou, a auzit 
de Hristos şi a rostit primele rugăciuni. Toată 
viaţa sa a purtat în suflet învăţăturile părinţilor 
săi, şi mai ales ale mamei Maria, cea care i‑a 
făcut prima cruce şi i‑a vorbit prima dată de 
pruncul Iisus, de Maica Domnului şi de Sfinţi. 
Şi chiar dacă vremurile ateiste nu i‑au îngăduit 
să‑L mărturisească deschis pe Dumnezeu 
elevilor săi, cu siguranţă Acesta lucra în 
mintea şi inima sa, şi ceea ce a transmis 
copiilor a fost puritatea şi căldura unui suflet 
creştin. Despre domnul profesor Clement 
Gavrilă putem spune că sufleteşte a rămas 
toată viaţa un copil, cucerind prin sinceritatea 
cu care‑şi expune gândurile şi trăirile, cu 
discreţia şi umorul său, cu grija de a nu se 
arăta nepăsător faţă de neliniştile şi durerile 
celorlalţi.

De aceea a şi scris poezie, şi tot de aceea 
i‑a îndemnat pe elevii săi să‑şi încerce condeiul 
în revista şcolii „Meridianele cunoaşterii” şi 
le‑a insuflat copiilor dorinţa de a‑şi exprima 

în poezie propriile căutări şi efuziuni lirice. 
25 de ani a fost un profesor cu har, iubit de 
elevi, la şcoala „Şerban‑Vodă“ de lângă 
biserica noastră.

Citindu‑i versurile, primul lucru care te 
marchează este starea de graţie a sufletului 
său, de căutare permanentă, de trăire gravă a 
întâlnirii cu Dumnezeu, cu Maica Domnului 
şi Sfinţii, dar şi cu oamenii din jurul său. 
Scânteia lirică ţi se transmite instantaneu, 
căci citindu‑i poeziile, intri şi tu pe tărâmul 
trăirilor şi întrebărilor esenţiale, al sensibilităţii 
şi frumuseţii. Dar ceea ce caracterizează de 
fapt întregul demers poetic, este suflul 
convingerilor creştine care au dominat 
întreaga viaţă şi trăire a domnului profesor 
Clement Gavrilă. În mai toate poeziile din 
acest volum de versuri descoperi o tematică 
biblică. Marea vieţii, pescarii, peştii, tema 
luminii, a icoanelor şi a Cerului, a seminţei ce 
suntem fiecare dintre noi şi a rodului ce se 
aşteaptă de la noi. Rugăciunea se regăseşte în 
multe dintre versurile sale, iar jertfa de pe 
Cruce a Mântuitorului este cea care dă sens 
vieţii oamenilor şi a sa personal în lume. Cu 
fiecare poezie descoperi universul interior al 
autorului, aspiraţiile, emoţiile şi mai ales 
sensibilitatea unui suflet ce freamătă la lucruri 
înalte şi de multe ori greu de atins, dar şi la 
bucuriile şi tristeţile omeneşti.

La final îl voi cita pe criticul literar Valeriu 
Râpeanu care a pătruns cu delicateţe dar şi 
profesionalism în lumea versurilor domnului 
profesor Clement Gavrilă: „..pe măsură ce ne 
oprim asupra poeziilor sale ne dăm seama de 
originalitatea universului său sufletesc însetat 
de frumos, de ideea binelui, a dragostei care 

nu este clamată ci spusă cu candoarea 
sufletelor alese. E o poezie care trăieşte în 
zonele înalte ale spiritului unde Clement 
Gavrilă‑Sălăuţa a urcat datorită acelei credinţe 
întipărită în fiinţa sa. Fără îndoială un suflet 
care a trăit conectat la aceste valori spirituale 
nu poate rămâne insensibil la ceea ce 
maculează existenţa noastră”.

Şi să mai spunem că marii trăitori creştini 
sunt suflete pure, lirice, care iubesc poezia şi 
rezonează la tainele cuvântului. ❖

„Freamătul frunzelor din suflet”



CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2015 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

PROGRAmUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 26 IUNIE - 3 IULIE 2016
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 26 iunie 0800‑1200 Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor) – Lăsatul secului pentru 
  Postul Sf. Ap. Petru şi Pavel – Utrenia, Sfânta Liturghie
Marţi 28 iunie 1700‑1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Miercuri 29 iunie 0800‑1200 Utrenia, Sfânta Liturghie – Sf. Ap. Petru şi Pavel (Dezlegare la peşte)
Vineri 1 iulie 0730‑0930 Sfânta Liturghie 
 1700‑1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbăta 2 iulie 0730‑0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
 1700‑1800 Vecernie
Duminică 3 iulie 0800‑1200 Duminica a 2‑a după Rusalii (a Sfinţilor Români) – Utrenia, Sf. Liturghie

SFINŢII APOSTOLI  
PETRU şI PAvEL

fariseică, se pare la Ierusalim, şi‑a desăvârşit 
educaţia sub îndrumarea vestitului rabin 
Gamaliel.

Are avantajul de a aparţine diasporei 
evreieşti, fiind bun cunoscător al limbii, 
culturii şi civilizaţiei greceşti. Se ştie că 
deţinea şi cetăţenia romană. Saul devine 
persecutor al creştinilor, văzând în aceştia 
duşmanii de moarte ai iudaismului. Este 
martor la martiriul Sfântului Ştefan, căci 
Scriptura ne spune că păzea hainele celor 
care îl loveau cu pietre. 

Iar Faptele Apostolilor ne dau amănunte 
despre persecuţia împotriva creştinilor pe 
care chiar el o conduce. În drum spre 
Damasc, unde se ducea pentru a‑i aresta pe 
creştinii de aici şi a‑i aduce la judecată în 
Ierusalim, Saul trăieşte un moment de 
revelaţie, căci Hristos i se arată în lumină, 
făcându‑l să înţeleagă că îi persecută nu 
numai pe creştini, ci chiar pe El Însuşi, căci 
Biserica este Trupul mistic al lui Hristos. 
Din aprig prigonitor al creştinilor, Saul 
devine cel mai mare şi înflăcărat 
propovăduitor al Evangheliei lui Hristos.

Timp de câteva zile după întâlnirea lui 
cu Hristos, Saul nu vede. Ajuns în Damasc 
este botezat de Anania, iar apoi ia drumul 
Arabiei, unde timp de trei ani se pregăteşte 
prin rugăciune şi meditaţie pentru noua sa 
chemare, dedicându‑se cunoaşterii lui 
Hristos. Întors la Damasc, îşi începe 
propovăduirea, afirmând răspicat că Iisus 
este Fiul lui Dumnezeu. Stârnind mânia 
evreilor din Damasc, aceştia complotează 
împotriva lui. Dar Sfântul Pavel scapă, 
părăsind în taină cetatea şi îndreptându‑se 
spre Ierusalim, unde predică Evanghelia 
neevreilor. Va fi obligat să părăsească şi 
Ierusalimul, cu destinaţia Cezareea, apoi 
Siria şi în cele din urmă Cilicia. După ce 
împreună cu Barnaba ajută la lucrarea de 
convertire din Antiohia, pe la anul 44 cei 
doi apostoli revin la Ierusalim cu ajutoare 
pentru creştini. Între anii 47‑49 d.Hr. 
Sfântul Pavel pleacă în prima sa călătorie 
misionară, împreună cu Barnaba şi loan 
Marcu, nepotul acestuia.

După participarea la sinodul de la 
Ierusalim, Sfântul Pavel porneşte în cea de 
a doua călătorie misionară (50‑52 d. Hr.) şi 
apoi cea de a treia (53‑58 d.Hr.). Sfântul 
Pavel şi‑a găsit sfârşitul la Roma, martirizat 
prin decapitare în timpul lui Nero.

Sfântul Pavel rămâne una din cele mai 

Sfântul Apostol Petru

Originar din Bethsaida, în apropierea 
Lacului Ghenizaret, i s‑a adresat 
prima chemare la apostolat în 

Betania, când fratele său, Andrei, cel dintâi 
chemat, l‑a prezentat Mântuitorului. Petru 
l‑a întâlnit pe Mântuitorul mai întâi pe 
valea Iordanului şi apoi în Galileea, când a 
avut loc chemarea lui finală la apostolat, la 
pescuirea minunată.

Se numea de fapt Simon, dar la primirea 
sa ca apostol i se dă numele de Chifa, adică 
Petru (piatră) în aramaică. Ca şi fratele său, 
a fost pescar. Era căsătorit şi locuia la 
Capernaum, la soacra sa. 

În timpul activităţii de pe pământ a 
Mântuitorului, Sfântul Petru a fost de faţă 
în toate ocaziile, chiar şi atunci când doar 
câţiva aveau privilegiul să ia parte. De 
multe ori este purtătorul de cuvânt al 
celorlalţi ucenici. Sfântul Petru afirmă cu 
tărie că Hristos este Mesia cel aşteptat, dar 
se arată şi nestatornic în credinţa sa în 
Hristos, când afirmându‑L, când negându‑L 
sau chiar lepădându‑se de El.

După Învierea Domnului, Sfântul Petru 
va alerga printre primii ucenici la 
mormântul Său, după mironosiţe. După 
Înălţarea la Cer va fi conducătorul 
apostolilor, va vorbi la Pogorârea Duhului 
Sfânt şi va fi unul din cei dintâi apostoli 
care săvârşesc o minune în numele lui Iisus, 
dar şi multe alte minuni; îl va primi pe 
Cornelius în Biserică, acesta fiind primul 
gest de deschidere a creştinismului către 
neamuri; se va face remarcat la sinodul 
apostolilor de la Ierusalim.

Ştim că a propovăduit la Ierusalim, în 
ludeea, în Samaria, în Asia Mică, până în 
Babilon. Cetatea Antiohei şi împrejurimile 
l‑ar fi avut 20 de ani episcop înainte de a 
ajunge la Roma, în timpul celei de a doua 
captivităţi a Sfântului Apostol Pavel. 
Sfârşitul său a fost la Roma, prin moarte 
martirică, alături de Sfântul Pavel, în 
timpul persecuţiei lui Nero.

De la Sfântul Petru ni s‑au păstrat opt 
cuvântări în Faptele Apostolilor, şi două 
epistole.

Sfântul Apostol Pavel 
Apostolul neamurilor

S‑a născut într‑o familie de evrei 
descendentă din tribul lui Beniamin, 
în Tarsul Ciliciei, primind numele 

de Saul. Crescut şi educat în tradiţia 

de seamă şi mai puternice personalităţi din 
istoria Bisericii creştine, căci viaţa sa, 
profund marcată de arătarea Mântuitorului 
pe drumul Damascului, dar şi activitatea şi 
învăţătura propovăduită de el, dezvăluie 
absoluta sa credincioşie faţă de Hristos şi 
Biserica Sa. Gândirea sa teologică izvorăşte 
din experienţă şi trăire, căci Sfântul Pavel 
ni se descoperă ca un trăitor mistic ce a 
pătruns realitatea tainică a tuturor lucrurilor 
în Hristos. Sfântul Apostol Pavel rămâne 
fără egal între propovăduitorii învăţăturii 
creştine, vorbindu‑ne despre înnoirea 
omului în Hristos, el însuşi fiind exemplul 
acestei reînnoiri. ❖

mulţumesc Ţie 
de Clement Gavrilă-Sălăuţa

„Mulţumirea este o floare rară,  
care creşte când este udată de Duhul Sfânt”

Îngenunchiat în Sfintele Altare,
Eu mă rog şi‑ţi mulţumesc
Că m‑ai pus Doamne, să trudesc!
În minte, Tu mi‑ai dat lumină
Lucrarea mea s‑o împlinesc
Să fac din ea o rugăciune,
Să‑nvăţ din nou cum să iubesc!

Tu ai avut iarăşi răbdare
Şi‑adânc tu m‑ai povăţuit,
Şi‑atunci când am trăit o încercare
Din Slăvi, Tu, iarăşi ai venit!

Tu! Bunule, m‑ai ascultat,
Un gând, în taină, Tu mi‑ai dat,

De aceea eu îţi mulţumesc,

Mângâietorul sufletului meu!
Şi lumea toată‑i grija ta!
La tine mă închin acum, 
Cu lacrimi vin, ca să îţi spun
Eşti tot ce‑n suflet am mai bun! ❖


