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Binecuvântat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, 
Cela ce preaînţelepţi pe pescari ai arătat, 

trimiţându-le lor Duhul Sfânt; 
şi printr-înşii lumea ai vânat, 

Iubitorule de oameni, slavă Ţie! 

Când Cel Preaînalt, pogorându-Se, 
a amestecat limbile, 

atunci a despărţit neamurile; 
iar când a împărţit limbile cele de foc, 

atunci pe toţi la o unire a chemat; 
şi cu toţii, ca într-un glas, 

slăvim pe Duhul Cel Preasfânt! 

(Troparul și Condacul Cincizecimii) 

Cincizecimea, icoană din secolul al XV-lea, Novgorod, Rusia 
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Introducere 

Pogorârea Duhului Sfânt asupra Sfinților Apostoli (Fapte 2, 1- 
12), eveniment anunțat prin Proorocii Iezechiel (36, 27) și Ioil (3, 1-2), 
apoi de către Hristos Însuși (Ioan 16, 12-13), înseamnă pentru istoria 
lumii și a mântuirii întemeierea Bisericii lui Hristos. După umplerea 
Apostolilor „cu putere de sus” (Luca 24, 49), în aceeași zi, a Cincizecimii, 
în urma cuvântării însufleţite a Sfântului Apostol Petru, s-au botezat 
aproape 3.000 de oameni, care au alcătuit cea dintâi comunitate creştină, în 
Ierusalim (Fapte 2, 41). Biserica născută astfel în a cincizecea zi după 
Învierea Domnului sporește apoi foarte repede. Petru îi lămurește pe 
primii iudei care se botează, fiind păstoriți apoi de Iacov, ruda Domnului. 
Întemeiată de creștini veniți din Ierusalim, Biserica din Antiohia este 
întărită de Barnaba. Andrei face misiune traversând Asia Mică, Grecia, 
Balcanii și Dobrogea, în timp ce Marcu pune în Egipt bazele Bisericii 
Alexandriei. Filip parcurge Asia și Sudul Rusiei, în timp ce Toma și 
Bartolomeu călătoresc în India și Armenia. Iuda Tadeul și Simon 
Zelotul propovăduiesc în Persia și în Mesopotamia, Matia în Etiopia, 
Iacov în Spania și Ioan în Asia mică și în insulele grecești. Iar despre „cel 
din urmă dintre Apostoli” (I Corinteni 15, 9), Pavel, epistolele sale 
mărturisesc neîncetatele sale călătorii și osteneli misionare în Asia Mică, 
Grecia, apoi Roma. 

Nașterea Bisericii și întemeierea în chip minunat a Tainei 
Preoției, prin revărsarea de har și înțelepciune dumnezeiască din ziua 
Cincizecimii, inaugurează iconomia divină în care trăim noi și azi prin 
lucrarea continuă a Bisericii de a extinde Pogorârea Sfântului Duh în 
întreaga omenire. Această lucrare sfințitoare a Bisericii descoperă 
oamenilor în mod plenar pe Dumnezeu – Sfânta Treime și Iubire: Tatăl, 
Fiul și Duhul Sfânt, face prezența lui Hristos în Duhul Sfânt posibilă și 
accesibilă tuturor credincioșilor prin Tainele Bisericii, prin învățătura cea 
adevărată și prin virtuți și este universală, adică urmărește evanghelizarea 
tuturor neamurilor și reunirea lor în unitatea Bisericii Dreptslăvitoare a lui 
Hristos. 

Prin această trimitere a Duhului Sfânt peste Sfinții Săi 
Ucenici și, apoi prin ei, peste toți credincioșii creștini dreptslăvitori, 
Mântuitorul Hristos își exercită demnitatea împărătească. De acum 
înainte Hristos Se arată ca Împărat al slavei, având „toată puterea în cer 
și pe pământ” (Matei 28, 18). Dar, de pe tronul slavei, de-a dreapta 
Tatălui, Mântuitorul vine mereu, prin Duhul Său Sfânt, în inimile celor 
ce-L primesc prin Taina Botezului și a credinței lucrătoare prin iubire 
dobândite în Biserica Lui, conducându-i pe fiecare în parte și pe toți 
împreună la mântuire. 
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POGORÂREA DUHULUI SFÂNT 
Duminica Mare (a Cincizecimii) 

Reprezentarea iconografică a Cincizecimii 
Temeiuri scripturistice 

Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh sau Duminica 
Cincizecimii (Dominica Pentecostes, Pentikosti, Piatidesiatniţa), 
numită în popor şi Duminica mare sau Rusaliile, este una dintre 
cele mai vechi şi însemnate sărbători creştine, fiind prăznuită încă 
din vremea Sfinților Apostoli în a cincizecea zi după Învierea 
Domnului (Duminica a opta după Paşti). Până către sfârşitul 
secolului IV, Cincizecimea era un îndoit praznic: al Înălţării 
Domnului şi al Pogorârii Sfântului Duh; apoi, în secolul V 
sărbătorirea Înălţării s-a generalizat în întreaga lume creștină în ziua 
a 40-a după Paşti, cum a rămas până astăzi, Cincizecimea 
rămânând numai ca sărbătoare a Pogorârii Sfântului Duh. 

Informaţii despre praznicul Cincizecimii avem în 
Constituţiile Apostolice (secolele I-II), în Canonul 43 al Sinodului 
din Elvira (306), în Canonul 20 al Sinodului I Ecumenic, apoi în 
scrierile marilor apologeți din primele veacuri creştine (Sfântul 
Irineu de Lyon, Tertulian, Origen) și la pelerina apuseană Egeria 
(secolul IV). 

În această zi, îndată după Sfânta Liturghie, se săvârșește 
slujba Vecerniei zilei următoare, numită a Sfintei Treimi, la care se 
citesc şapte rugăciuni (unice prin pomenirea și a viilor și a 
adormiților), urmând a se împărți credincioșilor de către preoţi 
frunze de nuc, de tei sau de trandafir cu care se împodobesc 
bisericile şi casele creştinilor; ramurile acestea închipuie limbile de 
foc sub chipul cărora Sfântul Duh S-a pogorât asupra Sfinţilor 
Apostoli și semnifică reînnoirea credincioşilor prin puterea 
Sfântului Duh. 

„Şi au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis şi 
Iustus, şi pe Matia. Şi, rugându-se, au zis: Tu, Doamne, Care 
cunoşti inimile tuturor, arată pe care din aceştia doi l-ai ales, ca să 
ia locul acestei slujiri şi al apostoliei din care Iuda a căzut, ca să 
meargă în locul lui. Şi au tras la sorţi, şi sorţul a căzut pe Matia, şi 

�
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s-a socotit împreună cu cei unsprezece apostoli.” (Faptele 
Apostolilor 1, 23-26) 

„Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în 
acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de 
suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau 
ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare 
dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să 
vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Şi erau 
în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile 
care sunt sub cer. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea 
şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Şi 
erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iată, nu sunt aceştia care 
vorbesc toţi galileieni? Şi cum auzim noi fiecare limba noastră, în 
care ne-am născut? Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în 
Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia, în 
Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă 
Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi, cretani şi arabi, îi 
auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale 
lui Dumnezeu! Şi toţi erau uimiţi şi nu se dumireau, zicând unul 
către altul: Ce va să fie aceasta?” (Faptele Apostolilor 2, 1-12)
 

Icoana Cincizecimii ne arată 
„nu aspectul  exter ior  al  
evenimentului, nu tulburarea 
apostolilor care celor dinafară 
le părea discordie și îi făcea să-i 
creadă cuprinși de beție, ci 
conținutul ei duhovnicesc, 
armonia lăuntrică cu totul nouă 
a vieții Bisericii în Duhul Sfânt, 
armonie inaccesibilă privirii 
neluminate de Duhul Însuși” 

(Paul Evdokimov). 
Dincolo de faptul istoric, iconografia praznicului urmărește 

redarea ideii de întemeiere, aici pe pământ, a Bisericii lui Dumnezeu. 

�

Compoziția icoanei 

  SF[NTR[REApOGO DUHULUI

• Bolta cerească 
• 12 raze

• Clădiri teocratice

• 
6

 L
im

b
i 

de
 f

oc

• 
6

 S
fi

n
ți

A
p

o
st

ol
i • Locul gol • 6 L

im
bi d

e fo
c

• 6 S
fin

țiA
p

osto
li

• 
purtând pe
brațe un 

ștergar cu 
douăsprezece 

filactere

Bătrân rege 
  



6

Persoane, sensuri și simboluri ziditoare 
în icoana Cincizecimii 

�Bolta cerească, Razele și Limbile de foc 
În partea superioară a icoanei este reprezentată, printr-un 

arc de cerc, bolta cerească simbolizând izvorul părintesc al
energiilor treimice concentrate în Duhul 
Sfânt. Din segmentul de cerc pornesc 
douăsprezece raze la capătul cărora se 
află limbi de foc și care se opresc 
deasupra capetelor Apostolilor „atât ca 

semn al părții principale care coordonează trupul, cât și a minții 
înseși” (Sfântul Grigorie Teologul), arătând sfințirea lor dar și 
odihnirea Duhului întru sfinții Săi. Limbile de foc închipuie botezul 
cu Duh Sfânt și cu foc, despre care profețește Sfântul Prooroc, 
Înaintemergător și Botezător Ioan (Matei 3, 11). 

Însă focul Duhului, nematerialnic fiind, asemenea celui 
care cuprinsese odinioară rugul lui Moise, nu mistuie, văpaia sa 
fiind mai curând răcoritoare, precum s-a făcut bunăoară și celor trei 
tineri în cuptorul din Babilon: „Rugul cel nears împreunându-se cu 
focul, în Sinai, a făcut cunoscut pe Dumnezeu lui Moise, (…) și pe 
cei trei tineri cântăreți, râvna pentru Dumnezeu i-a arătat 
nestricați de foc” (Cântarea a 8-a, Irmosul). 

Tot astfel, în ziua Cincizecimii, „izvorul Duhului venind la 
cei de pe pământ, împărțit în chip minunat în râuri purtătoare de 
foc, a rourat pe apostoli, luminându-i și focul le-a fost lor nor de 
rouă, care i-a luminat, și flacăra purtătoare de ploaie, prin care am 
primit harul, prin foc și prin apă. Lumina Mângâietorului a venit și 
lumea a luminat” (Sedealna, glasul 4, la Utrenia praznicului). 

Slujba zilei înfățișează prin opoziție, amestecarea limbilor 
la Babilon și unirea lor armonioasă în ziua Pogorârii Duhului Sfânt. 
Părinții Bisericii spun că trebuia ca popoarele care și-au pierdut 
unitatea limbii și s-au împrăștiat în timpul zidirii turnului să-și 
recapete această unitate și să se adune în zidirea duhovnicească a 
Bisericii, unite într-un singur trup sfânt prin focul dragostei. 
„Odinioară limbile au fost amestecate, pentru îndrăzneala zidirii 
turnului; iar acum limbile au fost înțelepțite pentru slava 
cunoștinței de Dumnezeu. Atunci a pedepsit Dumnezeu pe cei
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nelegiuiți pentru greșeală, acum Hristos a luminat pe pescari cu 
Duhul. Atunci s-a lucrat felurimea limbilor spre pedepsire; acum se 
reînoiește înțelegerea, spre mântuirea sufletelor noastre.” (ultima 
stihiră a Stihoavnei, Vecernie) 

Trebuie semnalat faptul că reprezentarea Duhului Sfânt în 
chip de porumbel în icoana Cincizecimii nu are nici un temei 
scripturistic, fiind o abatere vădită de la erminia picturii ortodoxe. 

Sfinții Apostoli 
Într-o încăpere de sus, sugerată în fundal prin pereți 

străpunși de ferestre și împodobiți cu draperii, se află doisprezece 
Apostoli (numele lor nu sunt înscrise în icoană), așezați pe o bancă 
semicirculară (exedră), pe ambele laturi ale ei, formând astfel două 
grupuri, orientate simetric, unul în fața celuilalt. 

Tradiția spune că pentru a împlini profeția lui Ioil (Ioil 3, 1-
2), Duhul Sfânt S-a pogorât nu numai asupra celor doisprezece 
Apostoli aleși, ci și asupra tuturor celor care erau cu ei „împreună 
adunați la un loc” (Fapte 2, 1), adică asupra întregii Biserici. De 
aceea, în icoană nu sunt reprezentați numai Apostolii din rândul 
celor doisprezece – în locul lui Iuda fusese ales Matia, „ca să ia 
locul acestei slujiri și al apostoliei din care Iuda a căzut” (Fapte 1, 
23-26) – ci și dintre cei șaptezeci, evanghelistul Luca (al treilea din 
partea de sus, din stânga) și Evanghelistul Marcu (al treilea din 
partea de sus, din dreapta). Așadar, plinătatea Bisericii sunt cei 
doisprezece, dar și cei șaptezeci, care au primit de asemenea 
Duhul la Cincizecime. 

La fel este inclus și Sfântul Apostol Pavel. Ca și în icoana 
Înălțării, el este reprezentat – în ciuda faptului că nu a fost printre 
Apostoli în ziua Cincizecimii – din rațiuni simbolice, pentru că avea 
să devină unul dintre corifeii Apostolilor și „dascălul noroadelor“. 

În centrul compoziției, în partea de sus a arcului 
semicercului format de bancă, se află Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel, iar cei mai tineri dintre ucenici se află în planul frontal, la 
fiecare dintre capetele semicercului. Cu toate acestea, icoana ne 
înfățișează o adunare de membri egali ca rang. Nici unul dintre 
personaje nu le domină pe celelalte și, mai mult, nimeni nu ocupă 
locul central. Toți se află în același plan, la o scară de mărime egală, 
prin aceasta sugerându-se iconografic egalitatea lor de cinstire. 

�
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Deși Faptele Apostolilor (2, 1-13) 
spun că Pogorârea Duhului Sfânt 
a fost marcată de efervescență și 
agitație, icoana ne înfățișează, 
dimpotrivă, o ordine armonioasă 
și o compoziție strictă. Spre 
deosebire de icoana Înălțării unde 
apostolii gesticulează, aici 
atitudinile lor exprimă un calm 
hieratic; mișcările lor sunt pline 
de pace și solemnitate. Stau 
așezați. Unii se întorc puțin spre 
alții, de parcă ar vorbi. 

Apostolii țin în mână 
sulurile, iar Evangheliștii cărțile 
(deși Evangheliile nu erau scrise 
în momentul Cincizecimii), ca 
semn al primirii darului 
propovăduirii și al împlinirii 
făgăduințelor lui Hristos: „Duhul 

Sfânt pe Care Îl va trimite Tatăl în numele Meu, Acela vă va învăța 
toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu” 
(Ioan 14, 26). 

În mod caracteristic, în această scenă Sfinții Apostoli sunt 
reprezentați cu aureole, în fiecare dintre ele, sau la capătul razelor 
care se opresc deasupra lor, aflându-se câte o limbă de foc. Prin 
aceasta se indică faptul că Duhul Sfânt a coborât asupra fiecărui 
membru al Bisericii în parte și, cu toate că este „unul și același 
Duh”, darurile și lucrările sunt felurite. Căci „unuia i se dă prin 
Duhul Sfânt cuvânt de înțelepciune, iar altuia, după același Duh, 
cuvântul cunoștinței (…), altuia darul vindecărilor (…).” (I 
Corinteni 12, 4-11). 

Unitatea Duhului este exprimată prin așezarea Apostolilor 
într-o formă unică și într-un ritm comun, prin atmosfera senină, 
impregnată de o nemișcare exterioară. Primitori ai acelorași limbi 
de foc ale aceluiași Duh Care-i unește, Apostolii dovedesc, totodată, 
daruri variate, lucru subliniat în icoană prin dinamismul fețelor 
diferit orientate. Faptul că nici o mișcare a unei figuri nu se
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repetă la alta este o expresie a 
varietății harismelor. Această absență 
a uniformității corespunde totodată 
sensului adânc al evenimentului 
istoric și mistic deopotrivă. 

Cei doisprezece Apostoli 
(numărul simbolic al plenitudinii 
Bisericii, ales de Însuși Domnul), 
alcătuind împreună o figură definită 
sunt o frumoasă expresie a unității 
trupului Bisericii cu diversitatea 
membrilor ei. Adunarea Apostolilor 
reprezintă temelia Bisericii și 
culmea ierarhiei de la care pornește 
succesiunea puterii și a slujirii în 
Biserică. La sfârșitul veacurilor 
Mântuitorul Hristos apare din nou 
înconjurat de Apostolii Săi 
(Apocalipsa 21, 14), ceea ce înseam-
nă că succesiunea apostolică are nu
numai un sens istoric, ci şi un sens eshatologic (Luca 10, 20). 

Locul gol 
La adunarea Apostolilor, între Petru și 
Pavel, se adaugă un loc gol, neocupat. 
Compoziția amintește de icoana lui 
Hristos-adolescent, propovăduind în 
sinagogă, sau de icoana lui Hristos 
didascalos, învățând ucenicii. Aici, 
însă, locul liber dintre ucenici nu-L 
face, tainic, mai puțin prezent „că unde 
sunt doi sau trei, adunați întru numele 
Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor 
(Matei 18, 20)”. Acest loc gol aparține, 
așadar, Capului nevăzut al Bisericii, 
Celui care o conduce și o călăuzește,

adică lui Hristos. Trebuia, în să, ca Hristos să plece și să lase locul 
Celui care va veni să continuie didascalia, adică Duhului Sfânt,

�
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Mângâietorul, Duhul Adevărului, nevăzut, dar manifestat prin 
„vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede, (…) și prin limbi de 
foc” (Fapte 2, 2-3). Plecarea Fiului către Tatăl este condiția 
prealabilă pentru venirea Sfântului Duh asupra credincioșilor. Locul 
gol al lui Hristos între Apostoli este deci premergător, fiind 
totodată, o chemare și o atestare a venirii Sfântului Duh sub forma 
limbilor de foc. 

Locul dumnezeiesc dintre Apostoli nu trebuie niciodată 
ocupat de către altcineva căci aceasta ar însemna uzurparea rolului 
și a locului Duhului Sfânt în Biserică. Astfel, nu numai că acest loc 
gol trebuie să fie considerat ca un element necesar în icoana 
ortodoxă a Pogorârii Duhului Sfânt, dar el pare să constituie cheia 
indispensabilă a unei înțelegeri corecte a conținutului acestei 
icoane. 

Prezența Maicii Domnului în icoana Cincizecimii 
În unele reprezentări ale Cincizecimii locul gol dintre 

Sfinții Apostoli este ocupat de Maica Domnului, fapt care a născut 
o seamă de dispute privind validitatea unei astfel de reprezentări. 
Pe de o parte, se consideră că prezența ei în această icoană nu se 
justifică, dat fiind faptul că Biserica este reprezentată de Sfinții 
Apostoli, dar pe de altă parte, includerea ei în canonul iconografic 
al praznicului este argumentată prin fidelitatea față de realismul 
istoric, întrucât există indicii că ea a fost prezentă la momentul 
Pogorârii Duhului Sfânt. 

Sfântul Evanghelist Luca scrie că după Înălțarea Domnului 
Iisus Hristos la cer, toți Apostolii „într-un cuget, stăruiau în 
rugăciune împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus” (Fapte 
1,14). În timpul uneia dintre aceste adunări s-a săvârșit și Pogorârea 
Sfântului Duh. De aceea, este foarte cu putință ca Maica Domnului 
să fi fost de față la acest eveniment, iar despre aceasta ne vorbește 
una din vechile istorisiri. Darurile Duhului Sfânt pogorâte asupra 
Apostolilor au fost dăruite cu siguranță și Maicii Domnului, cea 
plină de har, cea mai mărită decât heruvimii și serafimii, cu atât mai 
mult cu cât și ea a luat asupra sa slujirea apostolească și s-a 
numărat printre ziditorii Bisericii lui Hristos. 

Cu toate acestea, plasarea Născătoarei de Dumnezeu în 
spațiul gol dintre Petru și Pavel diluează expresia teologică; 

�
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devenită personajul central, îi pune într-adevăr pe Apostoli pe 
planul al doilea, ceea ce contrazice clar conținutul liturgic al 
praznicului. Astfel, icoana Cincizecimii care era menită să arate 
Pogorârea Duhului Sfânt peste oameni, care se nasc astfel la o viață 
nouă, este transformată într-o icoană a Maicii Domnului. Nu este 
vorba de negarea prezenței Maicii Domnului între Apostoli în acea 
zi, însă a mărturisi: „Cred într-una (…) apostolească Biserică” 
subliniază rolul primordial al Apostolilor ca stâlpi ai Bisericii, 
însărcinați să propovăduiască Evanghelia lumii întregi, astfel că nu 
există nici un motiv temeinic pentru a dubla prin prezența Fecioarei 
chipul Bisericii reprezentate, în acest caz, de Trupul Apostolilor. 

În icoanele bizantine vechi ale Cincizecimii, cu o singură 
excepție, Maica Domnului nu era reprezentată printre Apostoli; 
Această reprezentare a Maicii Domnului apare în Apus în secolul X, 
fiind apoi preluată, târziu (aproximativ prin secolul XVII) şi în 
iconografia greacă şi rusă. 

Bătrânul Rege 
În interiorul curburii pe care o face 
banca Apostolilor, în spațiul rămas 
liber, apare o deschizătură în formă 
de arcadă, închisă uneori cu un 
grilaj, pe al cărei fundal întunecat se 
profilează silueta unui bătrân cu 
barbă, înveșmântat în rege, cu o 
coroană pe cap purtând pe brațe o 
eșarfă albă pe care se află 
douăsprezece filactere. Personajul, 
captiv în temnița întunecoasă, nu

este diavolul, așa cum s-ar p utea crede la prima vedere, ci el 
reprezintă – așa cum sugerează și inscripția din jurul capului – 
Cosmosul, adică Întreaga lume. O veche tâlcuire explică astfel: 
„Omul stă în loc întunecat pentru că toată lumea a fost până atunci 
fără credință; e gârbovit de ani pentru că a îmbătrânit sub păca-
tul lui Adam; veșmântul roșu semnifică jertfele de sânge ale 
diavolului; coroana împărătească semnifică păcatul care stăpânea 
în lume; pânza albă din mâinile lui, cu cele douăsprezece suluri, 
înseamnă cei doisprezece Apostoli care au luminat lumea întreagă

�
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cu învățătura lor”. Așadar, acest bătrân rege captiv este 
personificarea universului sătul de zile după cădere și rob al 
stăpânitorului acestei lumi. Noaptea care-l înconjoară reprezintă 
întunericul și umbra morții (Luca 1, 79), este iadul universalizat, 
din care se desprinde lumea nebotezată. Personajul își întinde 
mâinile, semn că tinde spre lumina apostolică a Evangheliei și spre 
a se face părtaș harului. Cele douăsprezece suluri pe care, cu cinstea 
cuvenită, le ține pe eșarfa albă, simbolizează propovăduirea celor 
doisprezece Apostoli care au răspândit lumina primită în toate 
colțurile lumii, misiunea apostolică a Bisericii și făgăduința 
universală a mântuirii. 

Pe icoanele din vechime, în locul acestei reprezentări 
simbolice a lumii și a propovăduirii apostolice, se afla un grup de 
personaje închipuind diferitele neamuri și popoare, „parți și mezi și 
elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia”(Fapte 2, 9-10) îmbrăcați 
în straie specifice și cu capetele întoarse în sus, ca și cum ar asculta 
răpiți învățătura Apostolilor. Deasupra lor stătea scris „Oameni, 
neamuri și limbi”. Ei reprezintă diversele neamuri care se aflau în 
Ierusalim în ziua Cincizecimii și care s-au adunat lângă casa unde 
erau Sfinții Apostoli când au auzit vuietul mare la pogorârea 
Duhului Sfânt și au rămas uimiți auzind propovăduirea Apostolior, 
fiecare în limba sa. Folosirea reprezentării simbolice a bătrânului 
care ține pânza cu cele douăsprezece filactere a fost preferată 
mulțimii de oameni, pentru că este un mijloc mai simplu, mai 
economic, de redare a ideii răspândirii Evangheliei de către Sfinții 
Apostoli în întreaga lume. Totodată, ea nu distrage atenția 
privitorului de la adunarea Apostolilor la mulțimea de oameni. 

* 
La capătul acestei succinte prezentări a iconografiei 

praznicului Pogorârii Duhului Sfânt, constatăm că avem de-a face 
cu o adevărată imagine a Bisericii pe care simbolul niceo-
constantinopolitan o definește prin patru atribute: una, sfântă, 
sobornicească și apostolească. Să vedem, așadar, felul cum 
iconografia praznicului reușește să surprindă vizual aceste însușiri: 
• Unitatea – este exprimată prin așezarea în exedră a celor 12 
Apostoli, care formează, ca să spunem așa, un singur trup, „trupul 
Lui” (Coloseni 1, 24), adică al lui Hristos; 
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• Sfințenia – este însăși subiectul icoanei, arătând venirea Duhului 
Sfânt în chipul limbilor de foc ce odihnesc asupra capetelor 
Apostolilor; 
• Sobornicitatea – (universalitatea, catolicitatea) – este indicată 
prin reprezentarea tuturor neamurilor pământului închipuite prin 
Bătrânul Rege Cosmos; 
• Apostolicitatea – este dată, evident, de adunarea Apostolilor care 
sunt întotdeauna în număr de doisprezece, numărul simbolic al 
plenitudinii Bisericii. 

Calmul și armonia reprezentării iconografice sunt 
abandonate, în versiunea occidentală, în favoarea așa zisei 
conformități cu textul evanghelic unde Pogorârea Duhului Sfânt 
este relatată ca fiind un moment de maximă euforie. Astfel, 
personajele sunt dispuse anarhic în compoziție și redate în atitudini 
dinamice și teatrale, întreaga lor gestică și mimică exprimând fie 
tulburare și spaimă, fie o neputiincioasă și pioasă resemnare. 

În reprezentările catolice, Maica Domnului ajunge să ocupe 
locul central și principal, în timp ce în Răsărit, cu rare excepții, ea 
lipsește din iconografia praznicului. Însă în imaginile apusene, 
începând din veacul al X-lea, Născătoarea de Dumnezeu este 
aproape întotdeauna principala părtașă a acestui eveniment. 

Inovații apusene ale reprezentării Cincizecimii 
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Apoi, reprezentarea Duhului Sfânt în chipul porumbelului 
este o altă inovație lipsită de temei scripturistic și de conformitate 
dogmatică. Când, totuși, se întâmplă să lipsească porumbelul, sau 
chiar în paralel cu acesta, limbile de foc sunt adevărate flăcări de 
foc material care se îndreaptă amenințător către personajele 
compoziției, având mai degrabă caracterul unei urgii decât cel al 
iluminării dumnezeiești. 

Arcul cu bătrânul rege Cosmos a dispărut cu desăvârșire 
din arta religioasă apuseană, înțelesurile sale alegorice rămânându-i 
cu totul străine. De asemenea, aspirația realistă către exactitatea 
istorică a impus excluderea Sfântului Apostol Pavel din compoziție. 

Reprezentarea catolică a Pogorârii Duhului Sfânt rămâne 
astfel la o înțelegere exterioară și superficială a evenimentului, 
asemenea celor care, neînțelegând duhovnicește semnificația 
momentului, au putut afirma că Apostolii erau amețiți de must. 

* 

Odată cu evenimentul Pogorârii Sfântului Duh peste Sfinţii 
Apostoli se încheie descoperirea faţă de oameni şi față de creaţie a 
lui Dumnezeu, Cel în Treime. Sărbătoarea și sărbătorirea Bisericii 
în această zi sunt de o importanță covârșitoare, întrucât 
Cincizecimea este o epifanie dumnezeiască. În ea slăvim pe a 
treia Persoană a Sfintei Treimi, pe Sfântul Duh, Care în chip de 
limbi de foc S-a pogorât asupra Sfinţilor Apostoli, dar slăvim şi 
pe Dumnezeu-Tatăl, de la Care Duhul Sfânt purcede din veci, şi 
pe Dumnezeu-Fiul, în Care Duhul Sfânt Se odihnește din veci și 
prin Care Duhul Sfânt Se trimite Bisericii. 

Totodată, Pogorârea Sfântului Duh este un eveniment 
istoric ce anticipează, prin învierea sufletelor din moartea 
necredinței și unirea cu Hristos în lumina credinței, evenimentul 
eshatologic al Învierii de Obște și al intrării depline în viața și în 
Împărăția Sfintei Treimi. 

De asemenea, Pogorârea Duhului Sfânt trebuie 
actualizată de fiecare dintre noi nu doar la Taina Botezului, 
ci în fiecare zi. Ea trebuie să devină o experiență mistică, 
duhovnicească, a fiecărui om, deoarece scopul vieții creștine este 
agonisirea Duhului Sfânt, după cum spunea și Sfântul Serafim de 
Sarov. Cu privire la felul în care fiecare om poate dobândi harul
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Sfântului Duh, Sfântul Simeon Noul Teolog face următoarea 
observație: „Puterea Duhului Sfânt, care se dă celui ce Îl iubește pe 
Dumnezeu și păzește poruncile Lui, nu apare în chip văzut, sub 
formă de foc, nici nu vine cu vuiet mare ca de vânt puternic - căci 
aceasta s-a întâmplat numai pe vremea Sfinților Apostoli, pentru 
cei necredincioși. Dar El este văzut în chip duhovnicesc sub formă 
de lumină spirituală și vine cu toată pacea și bucuria.”

Iar Sfântul Siluan Athonitul mărturisește la rându-i: „Duhul 
Sfânt este iubire; şi această iubire se revarsă în toate sufletele sfinte 
care sunt la Dumnezeu, şi acelaşi Duh Sfânt este pe pământ în 
sufletele care iubesc pe Dumnezeu. (...) Însuşi Făcătorul cerului şi 
al pământului şi a toată făptura ne-a dat să-L cunoaştem prin 
Duhul Sfânt. În acelaşi Duh Sfânt cunoaştem pe Maica lui 
Dumnezeu, pe îngeri şi pe sfinţi, şi sufletul nostru arde de iubire 
pentru ei. Dar cine nu iubeşte pe vrăjmaşi, acela nu poate cunoaşte 
pe Domnul, nici dulceaţa Duhului Sfânt.”

Deci, pentru ca această experiență a harului să devină 
statornică și continuă, ca mișcare neîncetată de sfințire a ființei 
noastre, trebuie să ne străduim și noi prin nevoințele cele 
duhovnicești: rugăciune, înfrânare, despătimire, iubirea și ajutorarea 
semenilor, cunoașterea personală și iubitoare a lui Dumnezeu, pe 
toate lucrându-le cu conștiința apartenenței noastre la Trupul tainic 
și comunitar al Lui Hristos – Biserica. 

Părintele Dumitru Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă, Editura 
I.B.M.B.O.R., București, 1996 

Michel Quenot, Învierea și icoana, Editura Christiana, București, 1999 
Paul Evdokimov, Arta icoanei. O teologie a frumuseții, Editura Meridiane, 

București, 1993 
Leonid Uspensky, Vladimir Lossky, Călăuziri în lumea icoanei, Editura 

Sophia, București, 2003 
Constantine Cavarnos, Ghid de iconografie bizantină, Editura Sophia, 

București, 2004 
Daniel Rousseau, Icoana – lumina feței Tale, Editura Sophia, 2004 
Nikolai Ozolin, Iconografia ortodoxă a Cincizecimii, Editura Patmos, 

Cluj-Napoca, 2002 
Monahia Iuliana, Truda iconarului, Editura Sophia, București, 2001 

Bibliografie selectivă 

  SF[NTR[REApOGO DUHULUI



                                                           

Coordonatorul colecției Mărturiile icoanei: Arhimandrit Mihail Stanciu 
Text și concepție grafică: Gina-Maria Pintilie 
© 2011 - Sfânta Mănăstire Antim - București 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

