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Anul XIII, Nr. 326 
7 iunie 2020 

Pogorârea Sfântului Duh  
- Cincizecimea sau Rusaliile - 

     „În ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii –, Iisus a 
stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la 
Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis 
Scriptura, râuri de apă vie vor curge din lăuntrul său. Iar 
aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească cei 
ce au crezut în El. Căci încă nu era dat Duhul, pentru că Iisus 
încă nu fusese preaslăvit. Deci, mulţi din popor, auzind 
cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Prorocul. Iar 
alţii ziceau: Acesta este Hristos. Iar alţii ziceau: Nu cumva din 
Galileea va să vină Hristos? N-a zis oare Scriptura că Hristos va 
să vină din seminția lui David şi din cetatea Betleem, de unde 
era David? Şi s-a făcut dezbinare în mulțime pentru El. Și unii 
dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâinile pe El. 
Deci slugile au venit la arhierei şi la farisei, iar aceia le-au zis: 
De ce nu L-aţi adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un 
om așa cum vorbește Acest Om. Deci le-au răspuns fariseii: Nu 
cumva aţi fost şi voi amăgiţi? Nu cumva a crezut în El cineva 
dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulțimea aceasta, care 
nu cunoaște Legea, este blestemată! A zis către ei Nicodim, cel 
ce venise mai înainte la El noaptea, fiind unul dintre ei: Nu 
cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi 
şi nu ştie ce a făcut? Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu 
eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat 
proroc. Şi s-a dus fiecare la casa lui. Deci, iarăşi a vorbit Iisus, 
zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va 
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii“.     (Ioan, VII, 37-53; VIII,12) 
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Preotul cu fustă și tocuri 
„Din sala de nașteri se anunță iminența unui pericol pentru copil. 

Vocea medicului e rece, de robot spațial. Sunetul ei ușor metalic 
reverberează în casca telefonului, mesajul e scurt și redus la jargon, 
închid fără să salut, astea sunt fițe acum. Simt adrenalina degajată în 
sânge, inundându-mi mușchii, ochii mi se umflă, încep să respir 
sacadat și intru dintr-o dată în pielea omului care am fost pregătit 
pentru asta. Masca de pe figură, ochelarii și mănușile, combinezonul 
rece, și sub toate astea emoția, emoția, fir-ar, de care n-o să scap 
niciodată; și-aș vrea să mă gândesc la ceva frumos în timp ce 
degetele-mi aleargă pe fiolele cu substanțe; cât o avea copilul, ajunge 
la un kilogram? Fiecare gram/corp contează, degetele-mi aleargă pe 
tastatură, calculând diluții și proporții, succesiuni de tratament, și 
când toate sunt pregătite se deschid ușile și năvălesc colegele de la 
naștere cu puiuțul în mână, și nici n-am timp să văd ce ochi sunt azi 
de serviciu, ochii albaștri ei Evei ori cei căprui și calzi ai Roxanei, n-
am timp de asta, șapte sute de grame de trup omenesc îmi palpită în 
mână, nu în palme, părinte, nu în palme, ci într-una. Monitoarele 
pâlpâie, am cord, înțelegi, dar slab... Nu înțelegi, hai să-ți zic, e când îi 
bate încă inima, am cord și trag de el, perfuziile se scurg ușor în 
trupul cât o cană de cafea, și nimeni nu strigă, nimeni nu se zbate, 
toți știu ce au de făcut ca niște cosmonauți în lumea stelelor, suntem 
niște soldați într-o tranșee a disperării, comenzile curg rece de la 
unul la altul și, mă auzi? Mă auzi? Deși nu ne vedem ochii, ne simțim 
una pe alta tremurând sub coaja asta subțire, căci oameni suntem și 
mame suntem, și cumva, în timp pierd cordul, gândul îmi scapă scurt 
la fata mea plecată-n lume, și-mi înghit și gândul și lacrima și mă 
apuc să fac masaj cardiac extern, în timp ce puiul din palme se stinge 
lin, ca un bătrân căruia I s-au terminat zilele, și simt cum speranța se 
topește lumânare în jurul meu, cineva șoptește că mama are doar 22 
de ani și e primul lor copil, s-au căsătorit la starea civilă în 
pandemie, ca să îi întindă o umbrelă deasupra capului micului puiuț, 
și-n trupul lui abia palpită viața, stingându-se, stingându-se. 
Monitorul îmi spune tot mai rar că inima e inimă, e cât un bob de 
mazăre și vreau cu disperare să ajungă inimă mare în piept de 



 3 

bărbat, să urle viața-n el și să danseze dragostea în jurul lui, și-l 
pierd, îl pierd…și-atunci, părinte, că de-asta te-am sunat, atunci mă 
reped la chiuvetă și iau apă în mănușa aseptizată și-n timp ce 
buzele-mi rostesc ”se botează robul lui Dumnezeu….” mintea-mi 
caută un nume, și de pe buze-mi curge simplu și firesc Ioan, ”Se 
botează robul lui Dumnezeu Ioan, în numele Tatălui, și-al FIului, și-al 
Sfântului Duh, amin”, și poate sub efectul apei, poate al Duhului 
Sfânt, ce știu eu părinte, ce știu eu, micul Ioan mai zvâcnește o dată 
sau de două ori în palma mea, și-aud ochii colegei de dincolo de 
umăr, ”Maria, a înviat după ce l-ai botezat!”, dar nu. Dar nu. Îmi 
pleacă din palmă direct în brațele lui Dumnezeu, zi-mi, mă înțelegi 
ce-ți zic eu acum? Cum tu îl dai pe Hristos creștinilor, la potir, eu i-
am dat un suflet de Ioan, care n-o să mai alerge pe pajiște, și n-o să 
iubească nici o fată, și ochii lui nu vor vedea marea, și cerul, și nici 
lacrimă nu va simți vreodată, nu știu dacă mă înțelegi, mai ești? Mai 
ești? Și abia când mă dezechipez de botoșei, aplecată peste mine 
însămi ca peste jgheabul unei fântâni, abia atunci mă apucă 
tremuratul și-mi dau lacrimile peste mine înafară. De ce nu zici 
nimic, mai ești? Mă auzi? Apoi tăcere, tăcere, nici una nu zicem 
nimic, privind în gol cerul cenușiu și ploios de dincolo de fereastră, 
și când ajung acasă și-mi sterg cu cu clor tocurile de la pantofi îmi 
ridic privirea pe calendar și văd că azi e Sfântul Ioan cel Nou de la 
Suceava, și plâng, părinte, plâng și pentru Ioan cel mic și pentru 
mine, și pentru toată durerea lumii plâng. Știi, cumva, noi doi am 
fost colegi azi, de-aia te-am sunat, mai vorbim, da? Îmbrățișează-i pe 
toți ai tăi, da? Da?“              Crin- Triandafil Theodorescu 

DĂRUIND VEI DOBÂNDI! 
•  Cu ajutorul credincioșilor noștri am reușit să amenajăm un altar 
de vară, provizoriu, până vom ridica unul din lemn. Cei care ne-au 
ajutat au fost: Ciobanu Gheorghiță, Aurel Stratulat, Hmelnițchi 
Constantin și Aurelia și Niunin Georgeta. 
• Două familii: Ionaș Ovidiu și Magdalena și Ionescu Costel și 
Eugenia au donat bisericii 5 mese pliante ce vor fi folosite la 
pomenirile celor adormiți. În felul acesta reușim să organizăm 
eficient spațiul interior, păstrând frumusețea bisericii.   

                  (Preot Pelin Gabriel Ioan) 
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Nimeni nu-i înfurie mai mult pe vrăjmaşi decât preoții 
SFÂNTUL TIHON DIN ZADONSK: CUVINTE DUHOVNICEŞTI 

„În luptă există comandanţi şi căpitani care îi învaţă, îi povăţuiesc şi îi 
încurajează pe soldaţi pentru a purta lupta cea bună împotriva 
vrăjmaşului. Tot aşa şi în lupta duhovnicească, comandanţii sunt preoţii 
şi povăţuitorii care îi întrarmează pe creştini împotriva vrăjmaşului 
diavol cu cuvântul Domnului, îi învaţă şi îi povăţuiesc cum să-i stea 
împotrivă şi să se lupte. În luptă, inamicul se străduieşte mai întâi de 
toate să lovească şi să zdrobească pe comandanţii şi pe căpitanii părţii 
adverse pentru a aduce dezordine şi confuzie în toate trupele şi, astfel, 
să-i nimicească sau să-i captureze; de înţelepciunea comandanţilor şi 
căpitanilor depinde integritatea şi bunăstarea trupelor. 

La fel şi în lupta duhovnicească, vrăjmaşul diavol se străduieşte mai 
mult decât orice să-i răpună pe preoţi şi povăţuitori, căci astfel îi poate 
prinde şi duce la pierzare şi pe ceilalţi creştini. De preoţi, de povăţuitori 
depinde integritatea şi mântuirea creştinilor. Fără un păstor bun şi 
înţelept, creştinii sunt ca oile care rătăcesc. Când vrăjmaşul nu poate 
să-i răpună pe preoţi, atunci ridică împotriva lor oameni care-i fac voia, 
ca să răspândească zvonuri urâte despre ei şi, astfel, credincioşii să nu 
mai dea crezare învăţăturii lor. De aceea se întâmplă ca păstorii şi 
învăţătorii noştri să îndure multe clevetiri, defăimări, hule, prigoană şi 
exil – despre aceasta dau mărturie toate veacurile. Decât preoţii şi 
îndrumătorii buni, nimeni nu-l înfurie mai mult pe vrăjmaş. Aceştia 
distrug împărăţia întunericului şi-i surpă puterea prin cuvântul lui 
Dumnezeu şi cu puterea Sfântului Duh, răpindu-i din mână preţiosul 
câştig, adică sufletele creştinilor. De aceea, împotriva nimănui nu se 
înfurie duhul răutăţii şi nu turbează de mânie ca împotriva preoţilor şi 
învăţătorilor creştinilor. Astfel, fereşte-te, creştine, să bârfeşti vreun om 
şi cu atât mai mult pe preoţi, ca să nu fii în acelaşi gând cu diavolul“. 
(Sf. Tihon din Zadonsk, Comoară duhovnicească din lume adunată, Edit Egumenița, Galați, 2008, p. 62)         
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