
comuniune cu Persoanele Preasfintei 
Treimi în Biserica lui Hristos. 

Mântuitorul făgăduise înainte de patima 
Sa venirea Sfântului Duh, zicând: „Vă este 
de folos ca Eu să Mă duc; căci de nu Mă voi 
duce Eu, Mângâietorul nu va veni”. Şi 
iarăşi: „Voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor 
va trimite vouă: Duhul Adevărului, Care 
din Tatăl purcede”. Iar după patimă, înainte 
de înălţarea la cer, iarăşi a zis: „Iar voi să 
rămâneţi în Ierusalim, până când vă veţi 
îmbrăca cu putere de sus”. Deci, făgăduin-
du-le pe Mângâietorul, acum L-a trimis lor 
pe Acesta. 

Şi iată cum s-a întâmplat: 
Pe când ucenicii se găseau în foişor, în 

ziua Cincizecimii, cam pe la ceasul al trei-
lea din zi, s-a făcut pe neaşteptate tunet din 
cer, în aşa fel, încât a străbătut mulţimea 

Pogorârea  
Sfântului Duh

adunată la Ierusalim din toată lumea; şi 
Duhul Sfânt S-a văzut în chip de limbi de 
foc, pogorând nu numai peste cei doi-
sprezece Apostoli, ci şi peste cei şaptezeci 
de ucenici; şi aceştia au început să grăiască 
în limbi străine, fiecare din Apostoli grăind 
limbile tuturor neamurilor. Astfel, nu numai 
cel de alt neam auzea pe Apostol grăind în 
limba sa proprie, ci şi Apostolul înţelegea şi 
grăia limba fiecărui neam. Din pricina 
aceasta mulţimea socotea că sunt beţi, că 
neînţelegând cum fiecare Apostol poate 
grăi tuturor în limba fiecăruia, îl socotea pe 
acela beat. Alţii, însă, se mirau zicând: Ce 
înseamnă aceasta? Mulţimea adunată la 
Ierusalim pentru praznic era din toate 
părţile pământului: „parţi, mezi, elamiţi, 
locuitori ai Mesopotamiei, capadocieni, 
iudei, din Pont şi din Asia, din Frigia, din 
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Duminica a 8-a După paşti
(Cincizecimea sau Rusaliile )
(†) pogorârea Duhului Sfânt
†) Sf. mc. Zotic, atal, camaSie 

şi filip De la niculiţel

Nu vorbim de coborâre, ci de 
pogorâre. Termenul „coborâre” 
poate fi sinonim cu decădere, 

regres. Când spunem despre cineva că a 
coborât, avem în vedere că mai întâi a 
ocupat o poziţie superioară, iar acum se 
află pe o treaptă inferioară. Pogorârea nu 
mai lasă loc unor astfel de interpretări, 
pentru că cel care se pogoară nu pierde 
înălţimea la care se află. Rămâne în cer, dar 
Se pogoară pentru a ne ridica şi pe noi acolo 
unde este El. 

Duhul Sfânt Se coboară în formă de 
limbi ca de foc şi pentru a arată 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, cură-
ţeşte duhovniceşte pe om de rugina păcatu-
lui, adică de toată necurăţia sufletului şi a 
trupului. În acelaşi timp, Sfântul Duh trans-
formă 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. 

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 Cor. 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 

Creştinii ortodocşi de pretutindeni prăznuiesc astăzi, 4 iunie 2017,  
Pogorârea Sfântului Duh, Rusaliile sau „Duminica Mare”.  

Pentru că Pogorârea Duhului a avut loc la 50 de zile de la Învierea Mântuitorului,  
este cunoscută şi sub denumirea de Cincizecime. Este ziua în care Sfântul Duh  

S-a pogorât în chip de limbi ca de foc peste Apostoli (FA, 2, 1-11). Sinaxarul acestei zilei 
ne descoperă că Duhul Sfânt nu S-a pogorât numai peste cei doisprezece Apostoli,  

ci şi peste Ucenicii Mântuitorului, care se găseau atunci împreună cu Maica Domnului,  
în foişorul din Ierusalim. 



A doua zi după marele Praznic  
al Pogorârii Sfântului Duh, Luni,  

are loc marea Sărbătoare dedicată  
Prea Sfintei Treimi, zi în care prăznuim 

toate cele trei Persoane Treimice:  
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 

D ar învăţătura de credinţă despre 
cele trei Persoane care alcătuiesc 
Sfânta Treime se numeşte Dogma 

Sfintei Treimi sau Taina Sfintei Treimi. 
Întemeiaţi pe mărturiile Scripturii, toţi 

Sfinţii Părinţi învaţă că Dumnezeu nu poate 
fi cunoscut în fiinţa Sa, ci doar în lucrările 
Sale, atât cât El însuşi S-a revelat. Prin toate 
lucrările cunoscute, Dumnezeu s-a des-
coperit ca fiind un Dumnezeu al iubirii 
infinite. Această iubire, care se exercită mai 
întâi în sânul Prea Sfintei Treimi, se reflectă 
mai apoi în toată creaţia. Cuprinsul Dogmei 
Sfintei Treimi constă în aceea că Dumnezeu 
este Unul în fiinţă şi întreit în Persoane: 
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Fiecare din cele 
trei Persoane posedă fiinţa întreagă şi are 
toate atributele dumnezeieşti, fără a fi trei 
dumnezei şi fără împărţirea firii divine. 

Dogma Sfintei Treimi ne arată că Persoa-
nele trăiesc în comuniune, model desăvârşit 

de iubire, şi că Dumnezeu este transcendent 
după fiinţă şi imanent după Persoane. El 
coboară la noi prin Duhul Sfânt, pentru ca 
omul să se poată urca la cer. Această Dogmă 
este adevărul cel mai plin de mister din 
învăţătura creştină. Este un mister in-
sondabil, inefabil, căci această Dogmă nu 
poate fi pătrunsă sau cuprinsă de cugetarea 
omenească prin raţionament, ea întemein-
du-se numai pe Revelaţia dumnezeiască şi 
însuşită prin credinţă: unitatea fiinţei şi 
trinitatea Persoanelor. 

Adevărul despre Treime a existat pu-
rurea în conştiinţa creştină, fiindcă Biserica 
a trebuit să facă faţă numeroaselor erezii 
trinitare. Dar, deşi Dogma Sfintei Treimi a 
fost formulată solemn abia mai târziu 
datorită ereziilor, ea a fost permanent vie 
în tradiţia veche creştină, în cultul, 
credinţa, propovăduirea şi predica Bisericii 
şi mai înainte de primele două Sinoade 
Ecumenice de la Niceea (325) şi Con-
stantinopol (381), când Dogma Sfintei 
Treimi primeşte o formulare oficială, auto-
ritară şi definitivă.  Dogma Sfintei Treimi 
cuprinde afirmaţii care pentru gândirea 
noastră reprezintă antinomii sau paradoxuri. 
Cuvântul „antinomie” înseamnă contra-
dicţie între legi, iar cuvântul „paradox” 
denumeşte o formulă contradictorie, con-
trară opiniei comune, obişnuite. Antinomia 
nu arată că o afirmaţie este adevărată şi 
alta falsă, ci relevă faptul că prin ea se 

exprimă ideea că ambele afirmaţii sunt 
adevărate şi împreună reflectă com-
plexitatea realităţii. Protestanţii pun accent 
pe Biserica nevăzută. Catolicii pun accent 
pe Biserica văzută, dovadă că ei nu pot ţine 
împreună lucruri care par opuse. La fel 
despre Dumnezeu transcendent şi ima-
nent, catolicii l-au pus pe papa locţiitor al 
lui Dumnezeu pe pământ. La Ortodocşi 
este un paradox, pentru că e vorba de 
prezenţa lui Dumnezeu prin energiile ne-
create. Toată gândirea biblică e paradoxa-
lă; gândirea autentică este paradoxală. Ea 
se exprimă în dogma Sfintei Treimi: avem 
trei Dumnezei şi totuşi Unul. În consecin-
ţă, dogma Sfintei Treimi n-are la temelie 
nici o contradicţie. Aceasta se produce 
numai din punct de vedere uman subiectiv. 
Spiritualitatea ortodoxă îndeamnă pe cre-
dincios să transforme chipul în asemănarea 
lui Dumnezeu, adică să adapteze logica 
omenească la logica divină. Pentru a-L 
cunoaşte pe Dumnezeu e nevoie de o dila-
tare a logicii noastre la cele supranaturale 
şi astfel, contradicţiile se împacă în mod 
misterios, înţelegând căci cu adevărat 
Dumnezeu este Unime şi nu doime, este 
Treime şi nu mulţime. Este Unime fiindcă 
este izvor al celor existente şi este Treime 
fiindcă este comuniune în iubire. Deci 
Dumnezeu fiinţează unitar şi subzistă 
treimic. ❖

Părintele Adrian Chiriţă

SĂRBĂTOAREA  
PreaSfintei treiMi 

Pamfilia, din Egipt şi din părţi ale Libiei şi 
Cirene... romani, evrei şi prozeliţi, arabi şi 
locuitori ai Cretei”. Aşadar Apostolii au 
fost învinuiţi de beţie. Dar Petru, sculân-
du-se şi vorbind în mijlocul mulţimii, a 
dovedit că lucrul acesta nu este adevărat, 
aducând mărturie cuvântului proorocului 
Ioil şi astfel a înduplecat dintre ei, cu 
cuvântul, ca la trei mii, să vină la Hristos: 
„Vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, şi 
fiii şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii 
voştri visuri vor visa iar tinerii voştri vede-
nii vor vedea. Chiar şi peste robi şi peste 
roabe voi vărsa Duhul Meu” (Ioil 3, 1-2). 

Ziua de Rusalii reprezintă constituirea 
Bisericii întemeiată de Hristos şi repunerea 
omului pe calea sfinţeniei. Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel, în una din predici-

le sale la acest praznic, a mărturisit: 
„Întemeierea Bisericii s-a făcut în etape. A 
început cu Întruparea Mântuitorului şi s-a 
finalizat cu Pogorârea Duhului Sfânt. 
Biserica are ca temelie şi cap pe Hristos, 
Dumnezeu Omul care uneşte într-o singură 
persoană viaţa divină şi viaţa umană. El 
pregăteşte pe ucenici ca fiind conducătorii 
Bisericii şi-i sfinţeşte în mai multe momente, 
dar deplina sfinţire a ucenicilor este Po-
gorârea Sfântului Duh peste ei. Sfântul 
Simeon Tesaloniceanul spune că i-a hi-
rotonit diaconi când i-a chemat la slujire, 
i-a hirotonit preoţi când le-a zis „Luaţi Duh 
Sfânt: cărora le veţi ierta păcatele vor fi 
iertate” şi acum îi hirotoneşte episcopi în 
înţelesul de plinătate a harului prin Po-
gorârea Duhului Sfânt la Rusalii. Ceea ce 

se află viaţă divino-umană într-o singură 
persoană, se extinde acum prin lucrarea 
Duhului Sfânt în mai multe persoane, într-o 
Biserică. Deci, Hristos este Capul Bisericii, 
iar Biserica, Trupul Lui, formată din toate 
persoanele care cred în Hristos, care sunt 
botezate în numele Preasfintei Treimi şi au 
o viaţă duhovnicească primită de la Duhul 
Sfânt în care ei cresc duhovniceşte”. 

Prin Pogorârea Duhului Sfânt a început 
o epoca nouă în istoria mântuirii neamului 
omenesc. Astfel a luat fiinţă în chip văzut 
Biserica, adică Împărăţia lui Dumnezeu 
pe pământ, flacăra Duhului Sfânt în lume. 
S-a împlinit în acest mod ţelul final al 
Întrupării, al Jertfei de pe cruce şi al 
Învierii Domnului. ❖

Părintele Diacon Cristian Filiuţă

Vecernia Rusaliilor

Duminică, imediat după Sfânta 
Liturghie, se oficiază şi Vecer-
nia Rusaliilor, în cadrul căreia 

se rostesc şapte rugăciuni speciale de 
cerere a harului Duhului Sfânt. Cre-
dincioşii care participă în această zi la 
Sfânta Liturghie poartă în mâini ramuri 
de nuc sau tei ce sunt binecuvântate; ele 

simbolizează 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, la toate neamurile. Din această 
zi, se rosteşte „Împărate Ceresc”, rugă-
ciune care nu se spune în perioada de la 
Paşti până la Rusalii. ❖



Programul bisericii Şerban Vodă În Perioada 4 - 11 iunie 2017
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 4 iunie  0800-1200 Duminica a 8-a după Paşti) – Pogorârea Duhului Sfânt (Cincizecimea  
  sau Rusaliile); - Utrenia, Sfânta Liturghie, Vecernia Rusaliilor
Luni 5 iunie  0800-1200 Sfânta Treime – Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 7 iunie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Sfântul Maslu
Vineri 9 iunie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 10 iunie  0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor – 
 1830-1900 Vecernie
Duminică 11 iunie  0800-1200 Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor) – Sf. Ier. Luca,  
  arhiepiscopul Crimeei - Utrenia, Sfânta Liturghie

CuvânT lA SâmBĂTA mORţilOR
„Vine ceasul în care toţi cei  

din morminte vor auzi glasul Lui  
şi vor ieşi cei ce au făcut cele bune  

spre învierea vieţii, iar cei ce au făcut  
cele rele spre învierea osândirii.” 

(Ioan, 5, 28-29) 
Iubiţilor,

Ce este moartea altceva decât 
despărţirea sufletului de trup? 
Fiindcă sufletul, care trăieşte 

veşnic, nu poate muri, căci este suflare 
din suflarea lui Dumnezeu. Sufletul 
iarăşi se va uni cu trupul pentru viaţa 
viitoare, pentru că putrezirea trupului 
şi moartea n-au fost legate de la început 
de trup, fiindcă trupul este lucru al lui 
Dumnezeu, iar putreziciunea şi moartea 
lui au venit în lume prin păcat. Deci 
trupul iarăşi se va dezbrăca de această 
haină trecătoare şi se va îmbrăca în cea 
netrecătoare. Se va întoarce din nou la 
harul lui Dumnezeu, adică la 
nestricăciune.

Învăţătura despre învierea trupului 
este însă de cea mai mare însemnătate. 
Ea ne dă o pătrundere mai deplină în 
adevărurile credinţei şi orânduieşte 
viaţa noastră. Necredinţa în înviere 
răzvrăteşte toată viaţa noastră, o umple 
de mii de răutăţi şi duce totul în 
neorânduială. Credinţa în înviere în-
tăreşte convingerea noastră despre 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu care 
cârmuieşte lumea. Ne dă o mare râvnă 
pentru fapta cea bună, ne îndeamnă a 
fugi de rău şi toate le umple cu linişte şi 
pace.

Cine nu crede că va învia şi că va da 
socoteală de faptele sale, aceluia nu-i va 
păsa mult pentru fapta bună. Cine este 
convins de judecata cea viitoare, acela 
va încerca în tot chipul a se îndeletnici 
în înfrânare, în blândeţe şi în toate 
celelalte fapte bune şi a fugi de 
desfrânare, de îndrăzneală şi de toate 
celelalte răutăţi.

Credinţa în înviere este totodată şi 
cea mai mare mângâiere în suferinţă, în 
lupta cu ostenelile şi cu greutăţile vieţii. 
Apostolul Pavel zice: „în toate pătimind 
necaz, dar nefiind striviţi; lipsiţi fiind, 
dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi fiind, 
dar nu părăsiţi; doborâţi, dar nu ni-
miciţi… Ştiind că Cel ce a înviat pe 
Domnul Iisus ne va învia şi pe noi cu 
Iisus… pentru aceea nu slăbim” (II Cor. 
4, 8-9, 14, 16). Şi: „Noi ştim că, de se va 
strica casa noastră cea pământească a 
cortului acestuia, zidire de la Dumnezeu 
avem, casă nefăcută de mână, veşnică, 
în ceruri” (II Cor. 5, 1).

Aşadar, Apostolul socoteşte nădejdea 
la viaţa cea viitoare după înviere ca 

fiind cea mai mare mângâiere în luptele 
şi pătimirile vieţii. La înviere, iubiţilor, 
fiecare om este părtaş, căci Apostolul 
zice: „Toţi vom învia, fiecare întru a sa 
rânduială” (I Cor. 15, 22-23).

Ce înseamnă aceasta? Ne spune Ioan 
Evanghelistul: „Vor ieşi cei ce au făcut 
cele bune întru învierea vieţii, iar cei ce 
au făcut cele rele întru învierea osân-
dirii” (Ioan 5, 28-29).

Deci cum vor învia drepţii? Ascultă 
ce zice Însuşi Domnul: „Atunci vor 
străluci drepţii ca soarele în împărăţia 
Tatălui lor.” (Matei 13, 43). Aşadar, 
trupul nostru cel muritor se va pre-
schimba şi se va face asemenea slavei 
lui Hristos. Domnul a făgăduit învierea 
trupurilor.

Ce se va întâmpla cu învierea celor 
păcătoşi? Trupurile vor fi grosolane şi 
hâde şi vor avea parte de osânda veşnică, 
aşa cum ne încredinţează Domnul.

Când simţi că se apropie moartea ta, 
stăpâneşte lacrimile şi suspinurile tale 
şi fă ca în locul acestei jeliri să vină în 
inima ta tânguirea cea sfântă, despre 
care zice Apostolul că este plăcută lui 
Dumnezeu, căci ea este pocăinţă pentru 
păcatele săvârşite. Cercetează inima ta, 
ispiteşte conştiinţa ta şi dacă vei afla 
ceva de care să-ţi pară rău - şi negreşit 
vei afla - suspină întru mărturisirea 
păcatelor tale, plângi întru rugăciune şi 
te jeleşte pentru păcatele tale.

Însă, pentru ca să nu tremurăm la 
gândirea despre înviere, să ne sârguim 
la faptele cele bune şi la viaţa cea îm-
bunătăţită, să aducem roade bune de 
pocăinţă şi să îndreptăm ceea ce am 
greşit, ca să nu ne apuce ceasul morţii şi 
să nu ne lipsească timpul de a face 
destulă pocăinţă pentru greşelile 
noastre. Amin. ❖

Părintele Dinu Pompiliu

O suferinţă gravă a oamenilor 
contemporani, chiar şi a cre-
dincioşilor, este lipsa dispoziţiei 

de a ridica şi de a-şi duce propria cruce 
şi de a-L urma pe Mântuitorul nostru 
Cel Răstignit. Vrem binecuvântarea lui 
Dumnezeu, vrem pacea lui Dumnezeu, 
vrem cununile mântuirii, vrem raiul, îi 
cinstim pe sfinţi şi pe mucenici, dar nu 
vrem pătimirea celor rele, nu vrem 
postul şi strâmtorarea înfrânării, nu 
răbdăm încercările şi bolile, nu suferim 

plecarea din viaţa aceasta a celor dragi 
nouă, nu suportăm nedreptăţile şi iz-
gonirile. Confortul şi consumismul 
influenţează cadrul vieţii noastre du-
hovniceşti. Însă, precum scrie Sfântul 
Isaac Sirul, „nimeni nu a urcat la ceruri 
cu răsfăţul”. Şi înţeleptul Sirah susţine: 
„Fiule! Când vrei să te apropii să slujeşti 
Domnului Dumnezeu, găteşte-ţi sufletul 
tău spre ispită”. ❖

Arhim. Atanasie Anastasiou  
(în vol. Spovedania – îndrumar)

găteşte-ţi sufletul de ispită
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Sfinţii muCEniCi ZOTiC, ATAl,  
CAmASiE şi filip dE lA niCuliţEl

La 4 iunie, Martirilogiul siriac indică 
sărbătorirea Sfântului Filip,  

iar Martirologiul ieronimian adaugă  
pe Zoticus, Atalus, Euticus (Eutihie), 

Kamasis, Quirinus, Iulia, Saturninus, 
Galdunus, Ninnita, Fortunio (Furtunio)  

şi alţi 25, ale căror nume nu sunt amintite. 

Cei patru martiri prăznuiţi azi au 
fost înmormântaţi în cripta unei 
bazilici descoperite pe teritoriul 

comunei Niculiţel, judeţul Tulcea, în 
toamna anului 1971, în urma unor 
inundaţii puternice. În antichitate Ni-
culiţel făcea parte dintr-o aşezare 
romană aparţinând administrativ de 
oraşul Noviodunum, Isaccea de astăzi. 

Capela mortuară de la Niculiţel
Moaştele mucenicilor au fost depuse 

într-o raclă din lemn, aşezată apoi pe 
pavimentul de piatră al criptei. Ei au 
fost puşi în raclă în poziţia creştină pe 
care o cunoaştem azi, adică cu mâinile 
pe piept şi cu capul spre apus. Cripta, de 
formă pătrată, a fost făcută din cărămidă 
cu mortar, iar intrarea a fost blocată cu 
o lespede mare de piatră. În interior, pe 
peretele din stânga a fost zgâriată în 
mortarul crud inscripţia: „Martirii lui 
Hristos”, iar pe cel din dreapta întâlnim 
cuvântul „martiri” şi numele acestora în 
următoarea ordine: Zotikos, Attalos, 
Kamasis, Philippos. Aceste inscripţii 
sunt precedate de crucea monogramată. 

Martirizarea sfinţilor  
şi înmormântarea lor

Indicarea ca loc de pătimire a celor 
patru martiri a oraşului Noviodunum se 
explică prin aceea că ei au fost judecaţi 
împreună cu ceilalţi fraţi de suferinţă de 
către autorităţile din acest oraş.. După 
ce li s-a aplicat pedeapsa capitală, ei au 
fost poate luaţi de către creştini şi duşi 
pentru odihna veşnică într-un loc mai 
ferit, pe care l-au găsit la Niculiţel. Este 
de presupus că la început trupurile lor 
au fost depuse într-o criptă sau capelă 
modestă, de unde au fost transhumate în 
bazilica actuală. Aceasta a fost construită 
de o comunitate în perioada când 
creştinismul se putea manifesta liber. În 
capelă se mai aflau moaştele a doi 
martiri ale căror nume nu se cunosc.

Minunea de la Niculiţel
La exact 30 de ani de la data 

descoperirii lor, în vara anului 2001, a 
fost organizat un pelerinaj la Niculiţel, 
cu raclele celor patru martiri. Pentru o 
noapte, sfinţii se întorceau în locul unde 
au stat veacuri la rând. Noaptea aceea a 
fost una de priveghi şi rugăciune, pe 

parcursul căreia călugării de la Cocoşu, 
de la Dervent şi de la alte mănăstiri 
dobrogene au citit neîntrerupt Psaltirea. 
Pe la ora 2.00 noaptea, fratele Gelu, de 
la Mănăstirea Dervent, l-a rugat pe cel 
care îl schimba la rugăciune să-i facă o 
fotografie pentru a păstra mai bine 
amintirea acelui moment. 

Când filmul fotografic a fost de-
velopat, s-a observat o rază de lumină 
pogorându-se pe lângă călugăr, şi 
intrând în cripta unde se aflau depuse 
cele patru racle cu moaştele martirilor. 

Uimit de această minune, fratele 

Gelu i-a cerut părintelui Tănase Petroniu 
de la Schitul Prodomu din Sfântul 
Munte Athos să-i explice cum a apărut 
această lumină. Răspunsul a fost: 
„Lumina nu a apărut că ai fost frăţia ta 
acolo, ci ea era şi mai înainte şi este şi 
acum şi a fost prinsă de aparatul de 
fotografiat în chip minunat, ca o 
binecuvântare dumnezeiască pentru 
evlavia şi cinstirea Sfinţilor Mucenici 
ce se făceau atunci. Lumina care a 
apărut este Lumina Cerească în cinstea 
Sfinţilor mucenici, care s-au reîntors la 
vechiul lor sălaş”. ❖

l Am intrat în închisoare orb şi ies 
cu ochii deschişi. 

l Dacă din închisoare pleci şi de pe 
urma suferinţei te alegi cu dorinţe de 
răzbunare şi cu sentimente de acreală, 
închisoarea şi suferinţele au fost de 
haram. Iar dacă rezultatul e un complex 
de linişte şi înţelegere şi de scârbă faţă 
de orice silnicie şi şmecherie, înseamnă 
că suferinţele şi închisoarea au fost spre 
folos şi ţin de căile nepătrunse pe care-i 
place Domnului a umbla. 

l Suferinţa, ori de câte ori e îndurată 
sau cugetată cu vrednicie, dovedeşte că 
răstignirea nu va fi fost inutilă, că jertfa 
lui Hristos e roditoare. 

l Numai creştin fiind mă vizitează 
– în pofida oricărei raţiuni – fericirea. 
Numai datorită creştinismului nu umblu 
crispat, jignit, pe străzile diurne, noc-
turne ale oraşului – şi nu ajung să fiu şi 
eu unul dintre acele cadavre pe care le 
poartă vii apa curgătoare a vieţii. Şi nu 

mă număr printre cei care n-au înţeles 
încă că mai fericit este a da decât a lua. 

l Străduindu-ne a ierta şi învăţându-
ne a practica şi iertarea ne apropiem de 
înţelegerea iertării divine. 

l Dumnezeu, printre altele, ne 
porunceşte să fim inteligenţi. Pentru 
cine este înzestrat cu darul înţelegerii, 
prostia – măcar de la un anume punct 
încolo – e păcat: păcat de slăbiciune şi 
de lene, de nefolosire a talentului. 

l Oricând e timpul de a face binele. 
Oricând e timpul de a-l îndatora pe 
Hristos. Şi după cum împărăţia lui 
Dumnezeu va veni pe negîndite, pe 
furate, tot astfel şi faptele care o prevestesc 
nu ţin seama de termene şi contracte.

(Părintele Nicolae Steinhardt a stat 5 
ani în temniţele comuniste (1959-1964) 
complet nevinovat. Evreu, el a fost 
botezat în închisoarea Jilava, la câteva 
luni de la arestarea sa. Este cunoscut în 
special pentru „Jurnalul fericirii”.)

cuvinte duhovniceşti 
ale părintelui nicolae steinhardt


