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Predică la Duminica Cincizecimii - Pr. Cleopa 

( Despre darul vorbirii în limbi ) 

Darul limbilor va înceta (I Corinteni 13, 8) 

IubiŃi credincioşi, 

Pe cît ne va ajuta mila şi îndurarea lui Dumnezeu astăzi vom vorbi despre încetarea darului vorbirii 
în limbi în Biserica lui Hristos. 

Darul vorbirii în limbi a fost dat de Dumnezeu SfinŃilor Apostoli la Duminica pogorîrii Duhului 
Sfînt, dar numai pentru o vreme, cu scopul de a se converti mai uşor neamurile păgîne la creştinism. 

Într-adevăr, la pogorîrea Duhului Sfînt, Dumnezeu a vorbit iudeilor prin gurile străinilor. Căci iudeii 
străini, auzind pe apostoli vorbind în limba lor despre faptele minunate ale lui Dumnezeu, au crezut 
(Fapte 2, 11). Despre darul vorbirii în limbi Apostolul Pavel a proorocit că va înceta în Biserică (I 
Corinteni 13, 8) deoarece a fost un dar şi un semn numai pentru începutul creştinismului ca să-i 
convertească mai uşor pe necredincioşi (I Corinteni 14, 22-28). Despre încetarea darului vorbirii în 
limbi în Biserică, arată luminat şi marele dascăl şi luminător a toată lumea, Sfîntul Ioan Gură de 
Aur care zice: "Pentru care pricină a fost dat şi luat dintre oameni darul vorbirii în limbi? Nu pentru 
că Dumnezeu ne necinsteşte, ci pentru că ne cinsteşte foarte mult. Şi iată cum: Oamenii erau atunci 
mai nepregătiŃi, deoarece erau de curînd izbăviŃi de idoli şi mintea lor era încă neascuŃită şi mai 
nesimŃitoare; erau atraşi şi încîntaŃi de toate cele trupeşti, nu aveau încă nici o idee despre darurile 
netrupeşti şi nu ştiau ce este harul spiritual care se contemplă numai prin credinŃă. Pentru aceea se 
făceau atunci semne. Unele dintre harismele cele duhovniceşti sînt nevăzute şi se înŃeleg numai prin 
credinŃă. Iar altele se fac prin semne văzute pentru încredinŃarea celor necredincioşi. 

Deci, eu acum n-am nevoie de semne. Cel ce nu crede are nevoie de zălog. Dar eu, care nu am 
nevoie de zălog nici de semne, ştiu că am fost curăŃit de păcate, chiar dacă nu aş vorbi în limbi. Cei 
de atunci, însă, nu credeau dacă nu aveau semn ca mărturie a adevărului în care credeau. Prin 
urmare li se dădeau semne nu ca unor credincioşi, ci ca unor necredincioşi, ca să devină 
credincioşi". În acest sens zice marele Apostol Pavel: Limbile sînt spre semn, nu credincioşilor, ci 
necredincioşilor (I Corinteni 14, 22). 

IubiŃi credincioşi, 

Pînă aici v-am arătat, nu cu cuvintele mele, ci cu ale Sfintei şi dumnezeieştii Scripturi, că darul 
vorbirii în limbi a încetat în Biserica lui Hristos şi totodată v-am arătat şi pricina pentru care a 
încetat, ca să ştiŃi şi să puteŃi spune şi la cei rătăciŃi de la dreapta credinŃă, care se laudă că ei ar avea 
darul vorbirii în limbi. 

Dar oare, fraŃii mei, seamănă vorbirea lor în limbi cu vorbirea cea adevărată în limbi care a fost la 
începutul creştinismului? Nicidecum. Căci aceşti pretinşi vorbitori în limbi fac nişte bolboroseli şi 
nimenea nu înŃelege ce spun şi aşa înşeală pe cei ce nu cunosc ce spune Scriptura despre adevărata 
vorbire în limbi. Noi ştim că glosolalia este vorbirea în limbi, iar pronunŃarea unui amestec ciudat 
de sunete nu poate fi numită vorbire, ci bolborosire. În Sfînta Scriptură este vorba de "limbă" sau de 
"limbi". Un amestec ciudat de sunete nu poate fi numit vorbire, iar sunetele încîlcite şi gîngave nu 
pot fi numite "limbi", cîtă vreme sînt neînŃelese şi fără nici o rînduială. 

Prin darul vorbirii în limbi, Dumnezeu îşi descoperă tainele Sale cele minunate (Fapte 2, 11; I 
Corinteni 14, 2), însă este de neconceput ca El să facă vreodată vreo descoperire prin bolborosire. 
Dumnezeu ne-a dat fiecăruia la îndemînă limba noastră maternă, care este mijlocul cel mai bun şi 
cel mai potrivit pentru a ne face să înŃelegem tot ce El ne descoperă. Ori, prin mijlocirea 
bolboroselilor, Dumnezeu mai mult ne-ar încurca decît ne-ar lămuri. 



4 

Aceşti oameni zic că nu sînt înŃeleşi cînd vorbesc în limbi, pentru că nu vorbesc oamenilor, ci lui 
Dumnezeu şi că în duh vorbesc taine (I Corinteni 14, 2). Noi însă învăŃăm că cei insuflaŃi vorbeau 
limpede, pe înŃeles şi oamenilor şi lui Dumnezeu, uneori putînd fi înŃeleşi, iar alteori nu, în funcŃie 
de felul ascultătorilor pe care îi aveau, străini sau localnici. În Ierusalim Apostolii au vorbit 
oamenilor şi au fost înŃeleşi pentru că ascultătorii erau oameni străini de altă limbă (Fapte 2, 1-12). 

În Corint însă cei insuflaŃi nu vorbeau oamenilor ci lui Dumnezeu, pentru că ei nu aveau în faŃă decît 
localnici neştiutori de alte limbi şi de aceea nimenea nu putea înŃelege. În aceste cazuri se poate spune, 
cu drept cuvînt, că cel ce vorbeşte în limbi (I Corinteni 14, 2) nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu, 
deoarece pentru ascultători cele vorbite de ei sînt taine pe care nu le pot înŃelege fără tălmăcire. 

Fiecare creştin ar trebui să dovedească prezenŃa şi lucrarea Duhului Sfînt în el. Dar prezenŃa 
Duhului Sfînt nu se dovedeşte numai prin vorbirea în limbi. Marele Apostol Pavel zicea că roadele 
Duhului Sfînt sînt: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, 
credinŃa, blîndeŃele, înfrînarea, curăŃia (Galateni 5, 22-23). Iată, însă, că printre roadele Duhului nu 
este pomenită vorbirea în limbi, deoarece a fost un dar al Bisericii numai pentru un anumit timp, nu 
cum sînt cele enumerate mai sus, pe care trebuie să le aibă creştinul din toate timpurile. Cine se 
dovedeşte că are aceste roade ale Duhului Sfînt, acela are şi pe Duhul Sfînt. 

Oare noi ortodocşii nu avem deloc darul vorbirii în limbi? Sau îl avem mai puŃin decît alŃi creştini? A 
spune aşa ceva înseamnă a osîndi pe alŃii din mîndrie şi a judeca prea părtinitor. Darul vorbirii în 
limbi nu este un dar obişnuit, ci unul deosebit şi nu este dat fiecăruia (I Corinteni 12, 10). De ce 
atunci unii sectanŃi l-au socotit drept o condiŃie a mîntuirii? Apostolul zice: Oare toŃi vorbesc în 
limbi? (I Corinteni 12, 30). Deci şi cei ce nu vorbesc în limbi pot să fie buni creştini în comunitatea 
creştinilor adevăraŃi întrucît nu toŃi creştinii au aceleaşi daruri. Atunci cum se poate pretinde ca toŃi să 
aibă darul vorbirii în limbi? Apostolii nu l-au cerut, ba chiar au arătat că între localnici e nefolositor. 
Nici ei înşişi nu au folosit darul vorbirii în limbi, decît în cazuri extraordinare cînd a avut un anumit 
rost, cum a fost pogorîrea Duhului Sfînt din Ierusalim. Altfel l-ar fi cerut şi nouă tuturor. 

Iată acum care sînt condiŃiile principale prin care se poate cunoaşte adevărata glosolalie sau 
vorbirea în limbi: 

1. Cel care vorbeşte într-o limbă insuflată să fie înŃeles de toŃi cei străini care sînt de faŃă (Fapte 2, 
1-13). 

2. Cînd cineva vorbeşte într-o limbă insuflată între localnici, care nu cunosc lucruri străine, cum a 
fost cazul din Corint, este nevoie de un alt dar, de acela al tălmăcirii, fără de care vorbirea în limbi 
este o vorbire în vînt şi o nebunie (I Corinteni 14, 23). 

3. Darul vorbirii în limbi nu a fost dat Bisericii pentru totdeauna, cum am arătat, ci a fost dat numai 
la începutul creştinismului spre a trezi pe păgîni şi pe iudei ca să creadă în Hristos. De aceea Marele 
Apostol Pavel a arătat că darul vorbirii în limbi va înceta în Biserică (I Corinteni 13, 8). 

4. După ce am crezut în Hristos că este Dumnezeu adevărat, nu mai avem nevoie de vorbirea în 
limbi, deoarece limbile sînt semn, nu pentru credincioşi, ci pentru cei necredincioşi (I Corinteni 14, 
22). 

5. Chiar la începutul creştinismului darul vorbirii în limbi a fost unul din darurile cele mai mici în 
Biserică faŃă de cel al proorociei (predicii), al tălmăcirii, al dragostei şi altele care erau superioare. 
Despre aceasta zice Sfîntul Apostol Pavel: De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar 
dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător (I Corinteni 13, 1). 

Este cu totul exclus să se creadă că vorbirea în limbi prin darul Sfîntului Duh ar însemna o 
bolborosire de vorbe într-o limbă neexistentă sau numai concepută, deoarece atunci nu s-ar mai 
vorbi de limbi (Marcu 16, 17) şi mai presus de toate ar fi de neînlăturat contrazicerea din Faptele 
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Apostolilor, la capitolul 2. Bolborosirile şi sunetele nearticulate precum şi cuvintele încîlcite pe care 
le auzim la vorbitorii în limbi în ziua de azi se aseamănă foarte mult cu manifestările păgîne în faŃa 
zeului Dionisos şi cu ale ereticilor montanişti, gnostici şi Ńuackeri de mai tîrziu, pe care Biserica lui 
Hristos cea dreptmăritoare i-a dat anatema pentru totdeauna. 

Aşadar, fraŃilor, să ştiŃi că este cu totul străină de Duhul lui Dumnezeu vorbirea în limbi a acelor ce 
li se pare că o au azi, şi îndrăznesc fără de Dumnezeu să răstălmăcească adevărata glosolalie, care a 
fost cu adevărat un dar harismatic la începutul creştinismului. 

IubiŃi credincioşi, 

Astăzi este Duminica Cincizecimii, numită şi Duminica Rusaliilor sau Duminica Mare. Astăzi, la 50 
de zile de la Înviere şi la zece zile de la ÎnălŃarea Domnului la cer, a fost trimis pe pămînt în chip de 
limbi de foc Duhul Sfînt Mîngîietorul, a treia persoană a Preasfintei Treimi, "Care din Tatăl 
purcede", cum mărturisim în Crez. El a fost trimis de către Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru 
a desăvîrşi opera de răscumpărare şi mîntuire a neamului omenesc prin jertfa Sa de pe Cruce. Mai 
înainte de patima Sa, Mîntuitorul spunea ucenicilor Săi: De mă iubiŃi, păziŃi poruncile Mele şi Eu 
voi ruga pe Tatăl şi alt Mîngîietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe 
Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte. Voi îl cunoaşteŃi, că 
rămîne la voi şi va fi în voi va fi. Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi... (Ioan 14, 15-18). 

În alt loc Mîntuitorul iar făgăduieşte Apostolilor, şi prin ei tuturor celor ce vor crede în El, pe Duhul 
Sfînt, zicînd: Iar cînd va veni Mîngîietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de Tatăl, Duhul 
Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine (Ioan 15, 26). Iar scopul 
trimiterii Sfîntului Duh pe pămînt ni-l descoperă Domnul nostru Iisus Hristos, zicînd: Iar cînd va 
veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci cîte va 
auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti. Acela Mă va slăvi pentru că din al Meu ia şi vă vesteşte 
vouă (Ioan 16, 13-14). 

Deci ce trebuie să ştim noi despre Sfîntul Duh? Că este a treia persoană a Preasfintei Treimi, că 
purcede de la Tatăl şi că a fost trimis în lume prin Fiul, după înălŃarea Sa la cer. Dar de ce a venit pe 
pămînt la zece zile după ÎnălŃarea Domnului? Pentru că Fiul lui Dumnezeu, cînd S-a înălŃat la cer, a 
zăbovit cîte o zi la fiecare din cele nouă cete îngereşti pentru a le înnoi şi bucura prin Învierea Sa. A 
zecea zi, spun unii SfinŃi PărinŃi, după ce Fiul S-a aşezat de-a dreapta Tatălui pe tronul slavei Sale, a 
trimis pe Duhul Sfînt în lume. 

De ce se numeşte Sfîntul Duh "Mîngîietorul" şi "Duhul Adevărului"? Pentru că Duhul Sfînt mîngîie 
pe creştini cît sînt pe pămînt. El mîngîie mamele care nasc şi cresc copii, mîngîie pe copiii orfani, 
pe săraci, pe infirmi, pe văduve şi pe cei bolnavi şi pe bătrîni. Duhul Sfînt mîngîie şi întăreşte în 
credinŃă şi în răbdare pe mucenicii care rabdă grele chinuri şi îşi dau viaŃa pentru Hristos. Duhul 
Sfînt mîngîie pe credincioşi, pe călugări şi pe slujitorii Bisericii în timpul rugăciunii şi al grelelor 
ispite care vin asupra lor de la diavol, de la oamenii răi şi din firea lor înclinată spre păcat. Duhul 
Sfînt mîngîie inimile celor smeriŃi şi rîvnitori pentru Hristos şi mustră prin conştiinŃă pe cei păcătoşi 
care nu se pocăiesc. 

Duhul Sfînt se numeşte "Duhul Adevărului" pentru că prin El se mărturiseşte şi se apără dreapta 
credinŃă pe pămînt, se întăresc dogmele ortodoxe, se vesteşte Sfînta Evanghelie în lume, se inspiră 
sfinŃii, proorocii, ierarhii, preoŃii şi cuvioşii care păstoresc Biserica lui Hristos, care vestesc cele 
viitoare şi povăŃuiesc sufletele pe calea mîntuirii. Pe toate le sfinŃeşte, le îndreptează şi le călăuzeşte 
"la tot adevărul" Duhul Sfînt, care rămîne cu noi "în veac", adică şi pe pămînt şi în cer, după 
mutarea noastră la cele veşnice. Duhul Sfînt "va mărturisi" despre Hristos că este Fiul lui 
Dumnezeu Mîntuitorul şi Judecătorul lumii şi "va vesti", adică va descoperi celor aleşi tainele Sale 
cele viitoare. Tot Duhul Sfînt va mustra şi va vădi necredinŃa celor lepădaŃi de Dumnezeu, eresul şi 
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reaua credinŃă a sectelor rupte din sînul Bisericii, ca şi răutatea păcătoşilor robiŃi de păcate şi 
nepocăiŃi. 

Dar de ce a venit Sfîntul Duh Duminica şi în chip de limbi de foc s-a aşezat pe capetele SfinŃilor 
Apostoli aflaŃi în foişorul Cinei din Ierusalim? Domnul a înviat Duminica, în ziua cea dintîi a 
săptămînii, şi tot Duminica pe la orele nouă dimineaŃa S-a coborît Duhul Sfînt peste Apostoli, ca să 
sfinŃească această zi, ca zi de odihnă veşnică a creştinilor în locul sabatului Legii Vechi şi să ne 
îndemne Duminica dimineaŃa, mai ales la biserică, pentru a asculta Sfînta Liturghie şi cuvîntul de 
învăŃătură din Evanghelie. 

Limbile de foc ce s-au aşezat peste Apostoli ca un vuiet şi suflare de vînt ce vine repede (Fapte 2, 1-
4) simbolizau focul Duhului Sfînt ce avea să ardă toată necredinŃa, tot eresul şi păcatul în lume. 

Prin limbile de foc ale Duhului Sfînt s-au sfinŃit cei doisprezece Apostoli, s-a întemeiat în lume 
Biserica şi urma să se hirotonească diaconi, preoŃi şi episcopi. Prin acest foc dumnezeiesc urmau să 
se săvîrşească cele şapte Taine ale Bisericii şi să se reverse peste creştini harul mîntuitor al Duhului 
Sfînt. 

IubiŃi credincioşi, 

Iată cît de mare este praznicul de astăzi! S-a înălŃat Hristos la cer de-a dreapta Tatălui, dar a venit la 
noi Duhul Sfînt Mîngîietorul, ca să ne sfinŃească, să ne călăuzească, şi să lucreze mîntuirea 
sufletelor noastre. Noi toŃi care ne închinăm cu dreaptă credinŃă Preasfintei Treimi, ne împărtăşim 
cu harul Duhului Sfînt prin cele şapte Sfinte Taine întemeiate de Hristos. Prin botez devenim fii ai 
lui Dumnezeu după dar şi fii ai Bisericii Ortodoxe. Prin taina Ungerii cu Sfîntul Mir primim pecetea 
harului Duhului Sfînt. 

Prin spovedanie ne spălăm şi ne dezlegăm de păcatele făcute după botez, tot cu puterea harului 
dumnezeiesc, care împreună cu Botezul şi Mirungerea revarsă peste noi cel mai mult harul 
mîntuitor al Duhului Sfînt. La fel şi ultimele trei Taine şi mai ales PreoŃia, ne împărtăşesc în viaŃă 
harul mîntuirii, prin care ne curăŃim, ne iluminăm şi ne sfinŃim în Hristos. 

Datoria noastră principală este să nu întristăm pe Duhul Sfînt care este în noi de la botez, prin păcate. 

Nici să alungăm pe Sfîntul Duh de la noi prin necredinŃă, mîndrie, desfrînare, ucidere şi mai ales 
prin căderea în cursele sectelor. Am greşit? Să ne pocăim de îndată ca să nu ne părăsească Duhul 
Sfînt. Spovedania şi Sfînta Împărtăşanie ne ajută în viaŃă cel mai mult la mîntuire. Să nu le amînăm 
la bătrîneŃe, ca să nu murim aşa, că nu ne putem mîntui fără dezlegarea păcatelor şi fără Trupul şi 
Sîngele lui Hristos. 

Să fugim de păcate, că păcatul îndepărtează Duhul Sfînt de la noi. Să ne ferim de adunări şi învăŃături 
sectare, că acelea nu au Biserică nici harul Duhului Sfînt. Vrem să ştim tainele credinŃei? Să citim 
cărŃi sfinte şi să cerem sfatul preoŃilor. Vrem să vorbim limba îngerilor, care este cea mai frumoasă? 
Să ne rugăm din inimă cu smerenie şi lacrimi şi să lăudăm pe Dumnezeu acasă şi în Biserică. 

Prin rugăciune vorbim cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Apostolii, cu sfinŃii din cer şi cu 
oamenii de pe pămînt. Rugăciunea este cea mai preŃioasă vorbire duhovnicească în limba Duhului 
Sfînt. Vrem să biruim răutatea lumii şi a diavolului? Să iubim curat pe toŃi oamenii, să iertăm şi să 
ajutăm după putere pe toŃi. Vrem să lăudăm pe Duhul Sfînt? Să rostim zilnic rugăciunea "Împărate 
ceresc Mîngîietorule". Vrem să lăudăm cu toŃii îngerii şi cu toŃi sfinŃii pe Preasfînta Treime? Să 
cîntăm adesea "Sfinte Dumnezeule", lăudînd pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfînt. Amin. 
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Predica la Rusalii - Sf. Nicolae Velimirovici 

 
Evanghelia despre pogorarea Duhului Sfant - Ioan 7:47-53; 8:1-2 / Fapte 2:1-1 

In ziua cea din urma - ziua cea mare a sarbatorii - Iisus a stat intre ei si a strigat, zicand: Daca 
inseteaza cineva, sa vina la Mine si sa bea. Cel ce crede in Mine, precum a zis Scriptura: rauri de 
apa vie vor curge din pantecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau sa-L primeasca 
acei ce cred in El. Caci inca nu era (dat) Duhul, pentru ca Iisus inca nu fusese preaslavit.  

Deci din multime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevarat, Acesta este Proorocul. Iar altii 
ziceau: Acesta este Hristosul. Iar altii ziceau: Nu cumva din Galileea va sa vina Hristos? N-a zis, 
oare, Scriptura ca Hristos va sa vina din samanta lui David si din Betleem, cetatea lui David? Si s-a 
facut dezbinare in multime pentru El. Si unii dintre ei voiau sa-L prinda, dar nimeni n-a pus mainile 
pe El. Deci slugile au venit la arhierei si farisei, si le-au zis aceia: De ce nu L-ati adus? Slugile au 
raspuns: Niciodata n-a vorbit un om asa cum vorbeste Acest Om. 

Si le-au raspuns deci fariseii: Nu cumva ati fost si voi amagiti? Nu cumva a crezut in El cineva dintre 
capetenii sau dintre farisei? Dar multimea aceasta, care nu cunostea Legea, este blestemata! A zis 
catre ei Nicodim, cel ce venise mai inainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei: Nu cumva Legea noastra 
judeca pe om, daca nu-l asculta mai intai si nu stie ce a facut? Ei au raspuns si i-au zis: Nu cumva si tu 
esti din Galileea? Cerceteaza si vezi ca din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Iar Iisus S-a dus la Muntele 
Maslinilor. Dar dimineata iarasi a venit la templu, si tot poporul venea la El; si El, sezand, ii invata. 

Si cand a sosit ziua Cincizecimii, erau toti impreuna in acelasi loc. Si din cer, fara de veste, s-a facut 
un vuiet, ca de suflare de vant ce vine repede, si a umplut toata casa unde sedeau ei. Si li s-au 
aratat, impartite, limbi de foc si au sezut pe fiecare dintre ei. Si s-au umplut toti de Duhul Sfant si au 
inceput sa vorbeasca in alte limbi, precum le dadea lor Duhul a grai. Si erau in Ierusalim locuitorii 
iudei, barbati cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Si iscandu-se vuietul acela, s-a 
adunat multimea si s-a tulburat, caci fiecare ii auzea pe ei vorbind in limba sa. Si erau uimiti toti si 
se minunau, zicand: Iata, nu sunt acestia care vorbesc toti galileieni? Si cum auzim noi fiecare 
limba noastra in care ne-am nascut? Parti si mezi si elamiti si cei ce locuiesc in Mesopotamia, in 
Iudeea si in Capadocia, in Pont si in Asia, in Frigia si in Pamfilia, in Egipt si in partile Libiei cea de 
langa Cirene, si romanii in treacat, iudei si prozeliti, cretani si arabi, ii auzim pe ei vorbind in 
limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu!  

Când se seamana samânta, puterea caldurii si a luminii trebuie sa patrunda înauntru ca s-o faca  creasca. 

Când se planteaza pomul, puterea vântului trebuie sa vina ca sa-l faca puternic si sa-si întareasca radacina. 

Când gospodarul îsi construieste casa, el cauta puterea rugaciunii, ca sa-i sfinteasca casa. 

Domnul nostru Iisus Hristos a semanat samânta de cel mai mare pret în câmpul lumii acesteia. Trebuia sa 
vina puterea Sfântului Duh, ca sa-i dea caldura si lumina, si sa o faca sa creasca. 

Dumnezeu Fiul a semanat Pomul Vietii în câmpurile deserte si necultivate ale mortii. Trebuia ca vârtejul 
puternic al Duhului sa respire în el, ca sa întemeieze Pomul Vietii. 

Întelepciunea lui Dumnezeu de dinaintea vesniciei se facuse salasuri de suflete alese ale oamenilor. Puterea 
si întelepciunea Duhului lui Dumnezeu trebuia sa pogoare în acest salas si sa-l sfinteasca. 

Mirele Dumnezeiesc Îsi alesese Mireasa Sa, Biserica sufletelor curate, si Duhul bucuriei vesnice trebuia 
sa pogoare ca sa uneasca cerul si pamântul cu un inel, si sa învesmânteze Mireasa în haina de nunta. 

Toate urmau sa se întâmple asa cum au fost proorocite. Duhul Sfânt a fost fagaduit si Duhul Sfânt a venit. 
Cine putea sa fagaduiasca venirea pe pamânt a Duhului Atotputernic afara numai de Cel care stia ca Duhul 
va face ascultare si va veni? Si cui va putea sa dea asemenea ascultare grabnica daca nu Celui Unuia fata de 
care El are iubire desavârsita? 

O, cât de desavârsita este iubirea binevoitoare, ca sa arate ascultare desavârsita! Aceasta iubire desavârsita 
nu se poate arata desavârsit în nici un alt chip decât numai în ascultare desavârsita. Iubirea este cu grija 
mare în toata vremea si în tot ceasul, si cu dorinta si graba de a asculta pe cel iubit. Si din ascultare 
desavârsita vine, ca un izvor de lapte si miere, bucurie desavârsita, care face iubirea un lucru frumos. 
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Tatal are iubire desavârsita pentru Fiul si Duhul Sfânt; Fiul are iubire desavârsita pentru Tatal si pentru 
Duhul; si Duhul are iubire desavârsita pentru Tatal si pentru Fiul. 

Datorita acestei iubiri desavârsite, Tatal este Slujitorul grabnic al Fiului si al Duhului, tot asa cum este Fiul 
fata de Tatal si de Duhul, si Duhul fata de Tatal si de Fiul. 

Iubirea desavârsita Îl face pe Tatal slujitor desavârsit al Fiului si al Duhului; asa cum face Fiul Tatalui si 
Duhului, si Duhul Tatalui si Fiului. Precum nici un fel de iubire din lumea zidita nu se poate asemana cu 
iubirea împartasita de catre fiecare dintre Persoanele Dumnezeiesti, tot asa nici o ascultare nu poate fi 
asemenea ascultarii lor, Una de Cealalta Persoana. 

“Lucrul pe care Mi L-ai dat sa-l fac, l-am savârsit” (Ioan 17:4); “Faca-se voia Ta” (Matei 6:10). Nu arata 
aceste cuvinte ascultarea desavârsita a Fiului fata de Tatal? 

“Parinte … Eu stiam ca întotdeauna Ma asculti” (Ioan 11:41-42), a spus Domnul când l-a înviat pe Lazar; si 
mai târziu, El a strigat cu un prilej oarecare: “Parinte, preaslaveste-Ti numele!” Atunci a venit glas din cer: 
“Si L-am preaslavit si iarasi Îl voi preaslavi” (Ioan 12:28). Nu arata toate astea ascultarea desavârsita a 
Tatalui fata de Fiul? 

“Si Eu voi ruga pe Tatal si alt Mângâietor va va da voua, ca sa fie cu voi în veac” (Ioan 14:16); “Iar când va 
veni Mângâietorul, … Care de la Tatal purcede, Acela va marturisi despre Mine” (15:26). Si într-adevar, în a 
cincizecea zi dupa Înviere, Mângâietorul, Duhul adevarului, S-a pogorât peste cei carora El le fagaduise. Nu 
arata aceasta, ascultare desavârsita fata de Fiul? 

Porunca mântuitoare pe care Apostolul Pavel o rânduieste tuturor credinciosilor: “în cinste, unii altora dati-
va întâietate” (Romani 12:10), se savârseste întru desavârsirea ei între Persoanele Sfintei Treimi. 

Fiecare Persoana Se sârguieste sa dea cinste mai mare celorlalte doua decât Siesi; asa cum fiecare doreste, 
prin ascultare, sa Se faca pe Sine mai mic decât celelalte doua. Si daca nu s-ar arata aceasta nazuinta dulce si 
sfânta prin fiecare dintre aceste Persoane Dumnezeiasti cinstind pe celelalte doua si micsorându-Se pe Sine 
prin ascultare, pornind din iubirea nemarginita pe care o are fiecare Persoana fata de celelalte doua, atunci 
Dumnezeirea Treimica ar ajunge o Persoana fara identitate. 

Deci, din iubirea nemarginita pe care Duhul Sfânt o are pentru Fiul, Duhul S-a grabit sa pogoare la vremea 
potrivita peste Apostoli. Fiul stia cu siguranta ca Sfântul Duh Îl va asculta pe El, si de aceea El a facut 
fagaduinta sigura de pogorâre a Duhului peste Apostoli. “Voi însa sedeti în cetate, pâna ce va veti îmbraca cu 
putere de sus” (Luca 24:49), a poruncit Domnul Apostolilor Sai. 

Sa nu întrebati cum a cunoscut Domnul nostru Iisus Hristos de mai înainte ca aceasta putere de sus, Duhul 
Sfânt, voia sa Se pogoare peste ucenicii Sai. Domnul nu numai ca stia de mai înainte aceasta, dar El stie toate 
celelalte care urmeaza sa se întâmple pâna la sfârsitul veacurilor si dupa acest sfârsit. 

Dar daca patrunzi mai adânc cu osebire în launtrul acestei întâmplari, veti vedea ca aceasta cunoastere mai 
dinainte si proorocire a Domnului despre pogorârea Duhului Sfânt este o cunoastere mai dinainte si o 
proorocire numai în masura în care se refera la fapta din afara a acelei pogorâri: nu se refera la acceptarea si 
vointa Duhului de a face Voia Fiului, si de a Se pogorî. 

Caci înainte de a vorbi Domnul de pogorârea Duhului, El deja avea învoirea grabnica si de buna voie a 
Duhului la aceasta. De fapt, Duhul Sfânt vorbise prin Domnul despre pogorârea Sa. Caci nu se spune în 
Evanghelie ca Iisus era “plin de Duh Sfânt” (Luca 4:1)? Iar în Nazaret, Domnul nostru Iisus Hristos nu a 
adeverit ca se împlinise în El proorocia lui Isaia: “Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns sa 
binevestesc saracilor” (Luca 4:18)? 

Iata ca este lamurit ca Fiul se afla în unime nedespartita cu Duhul Sfânt si cu Tatal, în împartasire 
desavârsita de iubire, ascultare si bucurie.  

Ungerea cu mir de catre Duhul dovedeste prezenta reala si vie a Duhului într-o persoana. Atunci, de unde 
putea Cel Uns cu Mir sa spuna ceva despre Duhul Însusi, si Duhul sa nu stie; sau sa fagaduiasca împreuna 
lucrare cu acest Duh, si Duhul sa nu fie de acord dinainte? 

Evanghelia de astazi arata si faptul ca Duhul Sfânt se afla în Domnul Iisus, precum si faptul ca El se afla în 
împartasire desavârsita cu Domnul Iisus, referitor la fiecare cuvânt, fiecare lucrare si fiecare fagaduinta a 
Domnului. 
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“Iar în ziua cea din urma - ziua cea mare a sarbatorii - Iisus a stat între ei si a strigat zicând: Daca înseteaza 
cineva, sa vina la Mine si sa bea”. 

Aceasta sarbatoare este Sarbatoarea Cortului, care se sarbatoreste toamna spre pomenirea zidirii corturilor 
din pustie din timpul calatoriei iudeilor prin pustiu. Aceasta sarbatoare era sarbatorita în luna a saptea potrivit 
socotelii iudaice, corespunzator lunii noastre septembrie, si era sarbatoare a bucuriei (Levitic 23:24; 
Deuteronom 16:13-14). S-a sarbatorit vreme de sapte zile, si ultima zi trebuie sa fi fost cu totul mareata, fiind 
numita “mare”. 

“Daca înseteaza cineva”, a strigat Domnul, “sa vina la Mine si sa bea”. 

În Ierusalimul cel desert, era greu sa gasesti apa pentru multimile de oameni obisnuiti. Sacagiii carau apa de 
la fântâna Siloamului de la care gospodarii luau apa în vasele lor. Ce L-a îndemnat pe Domnul sa vorbeasca 
despre sete si apa? Probabil ca oamenii se plângeau de sete; probabil ca El Se uita la sacagiii care carau cu 
mare osteneala cobilitele lor grele cu apa din dealul Siloamului pâna pe dealul Moriah, unde se afla Templul; 
sau probabil situatia ca era ziua cea din urma, si Domnul a vrut sa foloseasca timpul ca sa aduca ideea setei 
duhovnicesti oamenilor cu inimi învârtosate, si ca sa le dea lor bautura duhovniceasca. Domnul spusese 
femeii samarinence: “Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va înseta în veac” (Ioan 4:14). Si El 
Se gândeste acum la aceeasi apa datatoare de viata, duhovniceasca, întrucât El cheama pe fiecare om însetat: 
“sa vina la Mine si sa bea!” 

“Cel care crede în Mine, precum a zis Scriptura, râuri de apa vie vor curge din pântecele lui.” (Iar aceasta a 
zis-o despre Duhul pe Care aveau sa-L primeasca acei ce cred în El. Caci înca nu era (dat) Duhul, pentru ca 
Iisus înca nu fusese preaslavit.) 

Mai presus de toate Domnul arata nevoia credintei în El. El a fagaduit rasplata numai celor care au o credinta 
în El, si asta înseamna numai precum “a scris Scriptura”. 

Oamenii nu vor crede în El ca într-unul dintre prooroci; caci iata, toti proorocii au proorocit despre El. Nici 
nu va fi privit ca un al doilea Ilie sau Ioan Botezatorul. 

Ilie si Ioan Botezatorul au fost numai slujitori ai lui Dumnezeu si înaintemergatori ai Domnului. Sfânta 
Scriptura vorbeste despre El ca Fiu al lui Dumnezeu, nascut din Tatal din vesnicie si din Preasfânta Fecioara 
Maria în vremelnicie. 

Când Apostolul Petru a marturisit o asemenea credinta în El, spunând: “Tu esti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu 
celui viu” (Matei 16:16), El a laudat asemenea credinta. Când cârmuitorii si carturarii au încercat sa-L puna 
pe El în încurcatura prin felurite întrebari fara limpezime, El i-a pus pe ei în încurcatura si le-a povestit 
citând din Sfânta Scriptura ca Mesia cel asteptat nu era numai Fiul lui David ci si Fiul lui Dumnezeu (Matei 
22:42-45). 

Voia lui este sa se creada în El ca în cea mai mare descoperire a lui Dumnezeu, prin care toate celelalte 
descoperiri au fost înlaturate, de la prima la ultima. 

În afara de El, credinta este desarta, nadejdea este desarta si iubirea este fara de folos. 

Dar credinta adevarata în El duce la mântuire - fapt ce poate fi adeverit de catre cei care au credinta 
adevarata. Cum se poate întari aceasta? Din trupurile lor “râuri de apa vie vor curge”. 

Prin “apa vie” se întelege aici Duhul Sfânt, dupa cum explica Evanghelistul: “Aceasta a zis-o despre Duhul”. 
Deci, cel care crede în Fiul lui Dumnezeu va primi Duhul lui Dumnezeu, care va veni sa se salasluiasca în el, 
si râul duhovnicesc, de viata datator va curge din trupul lui. Dar de ce “din pântecele (trupul) lui”? 

Pentru ca trupul este salasul Duhului Sfânt, în sfinti, dupa cum spune Apostolul: “Sau nu stiti ca trupul 
vostru este templu al Duhului Sfânt, Care este în voi” (I Corinteni 6:19)? Astfel Apostolul Pavel vorbeste 
credinciosilor, peste care Duhul Sfânt Se pogorâse deja prin credinta în Fiul lui Dumnezeu. 

Prin “trup” în sens mai restrâns, se întelege inima omului ca centru al vietii, atât trupesti cât si duhovnicesti. 
“Fiul meu”, spune înteleptul împarat, “pazeste-ti inima mai mult decât orice, caci din ea tâsneste viata” 
(Pilde 4:20,23). Iar proorocul David s-a rugat lui Dumnezeu: “Inima curata zideste întru mine, Dumnezeule, 
si duh drept înnoieste întru cele dinauntru ale mele” (Psalm 50:11). Si iarasi spune Apostolul Pavel: “A 
trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Sau în inimile voastre” (Galateni 4:6). 

Si astfel din inima, ca din cel mai mare altar al Duhului Sfânt, curge curent de viata datator prin omul, în tot 
întregul lui, atât trupeste cât si duhovniceste. Urmeaza de aici faptul ca trupul credinciosului se va face o 
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arma pentru duhul omului, si duhul omului o arma pentru Duhul Sfânt. Omul întreg va fi curatit, luminat, 
întarit si va fi facut fara de moarte prin acesti curenti ai Duhului, asa încât toate gândurile sale, întreaga 
iubire si lucrare se vor îndrepta catre viata vesnica. Curentul vietii sale va curge în vesnicie, si acela al 
vesniciei în viata sa. 

Dar la vremea când Domnul Iisus spunea aceasta, “înca nu era (dat) Duhul, pentru ca Iisus înca nu fusese 
preaslavit”. 

Adica: Duhul Sfânt înca nu fusese dat credinciosilor, cu toate ca El era cu Iisus. Duhul Sfânt înca nu-Si 
începuse lucrarea Sa în lume, întru toata plinatatea Sa si întru toata puterea Sa. Caci Domnul Iisus înca nu 
fusese preaslavit: jertfa Lui pentru omenire înca nu se sfârsise, si lucrarea Lui ca Mântuitor al oamenilor înca 
nu se sfârsise. 

În rânduiala mântuirii omului, Tatal este pe deplin lucrator în lume când El Îsi trimite Fiul pentru lucrarea 
mântuirii oamenilor; Fiul este pe deplin lucrator în savârsirea mântuirii ca Om-Dumnezeu, si Duhul Sfânt 
este pe deplin lucrator în întemeierea, sfintirea si continuarea lucrarii Fiului. 

Dar aceasta nu înseamna ca, atunci când Tatal este lucrator, Fiul si Duhul nu sunt; ca atunci când Fiul este 
lucrator, Tatal si Duhul nu sunt; si atunci când Duhul este lucrator, Tatal si Fiul nu sunt. În vreme ce Fiul se 
afla în toata plinatatea lucrarii Sale pe pamânt, Tatal si Duhul erau împreuna lucratori cu El, asa cum se vede 
la Botezul din apa Iordanului, si asa cum spunea Domnul Însusi: “Tatal Meu lucreaza … si Eu lucrez” (Ioan 
5:17). 

Tatal si Fiul lucreaza împreuna si în acelasi timp. Duhul Sfânt face la fel, asa cum se vede din fagaduinta 
Domnului Iisus ca El va trimite Duhul, Mângâietorul ucenicilor Sai, si ca El Însusi va ramâne cu ei “în toata 
vremea pâna la sfârsitul lumii”. 

Dumnezeirea Treimica este deofiinta si nedespartita dar, în raport cu lumea zidita, Dumnezeirea Îsi 
savârseste lucrarea Sa uneori în chip mai remarcabil printr-o Ipostaza Dumnezeiasca si alteori printr-o alta. 
Deci, atunci când Domnul Iisus a fagaduit pogorârea Duhului Sfânt peste Apostoli, Duhul Sfânt se afla în El, 
asa încât se poate spune ca fagaduinta a venit atât de la Duhul Sfânt cât si de la Fiul. 

Sa vedem acum în ce chip s-a împlinit aceasta fagaduinta, si cum a avut loc pogorârea Duhului Sfânt, caruia 
Îi închinam noi astazi aceasta sarbatoare sfânta. 

“Si când a sosit ziua Cincizecimii, erau toti împreuna în acelasi loc”. La porunca Domnului lor, Apostolii au 
ramas în Ierusalim, si au asteptat “putere de sus” care sa le spuna ce vor urma sa faca. Ei erau uniti în suflet 
si în rugaciune, toti ca un singur om, ca un singur suflet. Chipul în care este multumit sufletul îi 
deosebeste sau îi face pe oameni asemanatori; si multumirea sufletelor tuturor Apostolilor la vremea 
aceea era una si aceeasi lucrare; sufletele lor erau pline de lauda a lui Dumnezeu pentru toate cele ce se 
întâmplasera, si cu asteptarea celor ce urmau sa se întâmple. 

“Si din cer, fara de veste, s-a facut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, si a umplut toata casa unde 
sedeau ei. Si li s-au aratat, împartite, limbi de foc si au sezut pe fiecare dintre ei. Si s-au umplut toti de Duhul 
Sfânt”. 

Ce zgomot este acesta? Nu este zgomotul cetelor îngeresti? Nu este vuietul aripilor heruvimilor, pe care l-a 
auzit proorocul Iezechiel (1:24)? Oricare ar fi el, nu vine de pe pamânt, ci din cer; nu din vânturile 
pamântesti ci de la puterile ceresti. Acest zgomot arata pogorârea Împaratului ceresc, Sfântul Duh 
Mângâietorul. 

Duhul nu este foc, dupa cum nici porumbel nu este. El S-a aratat la Iordan “în chip de porumbel”, si acum Se 
arata ca un “foc”; în primul caz pentru a semnifica întreaga întelepciune si curatia Domnului Iisus, peste care 
S-a pogorât, si aici pentru a semnifica putere ca de foc, caldura si lumina: o putere care arde pacatul, o 
caldura care aprinde inima si o lumina care lumineaza mintea. 

Duhul nu are trup, si nu primeste nici un fel de trup, ci Se arata, potrivit trebuintei, în chip materialnic, care 
simbolizeaza cel mai bine sensul momentului. De ce, în aceasta împrejurare, Duhul Sfânt S-a descoperitt în 
chipul limbilor de foc, astfel ca s-a asezat câte o limba de foc pe fiecare dintre Apostoli, se face lesne lamurit 
din ceea ce urmeaza: 

“Si au început sa vorbeasca în alte limbi, precum le dadea lor Duhul a grai”. 

Iata cum se lamureste faptul ca Duhul S-a descoperit în limbi ca de foc. 
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Prima Sa lucrare a fost sa dea Apostolilor putere de a vorbi în limbi. De aici este limpede faptul ca, de la 
întemeierea Bisericii lui Hristos, Evanghelia mântuirii se adresa tuturor popoarelor pamântului, asa cum a 
aratat lamurit Domnul dupa Învierea Sa, poruncind ucenicilor Sai: “Mergând, învatati toate neamurile” 
(Matei 28:19). Pentru ca iudeii, poporul ales, Îl prigonise pe Domnul si Îl rastignise pe Cruce, Domnul cel 
biruitor Însusi a facut o noua alegere dintre toate popoarele de pe pamânt, zidind un nou popor ales, nu care 
sa aiba o singura limba ci un singur duh, un “popor sfânt, Biserica lui Dumnezeu”. Cum ar fi putut Apostolii 
lui Hristos sa fi mers sa învete toate neamurile daca nu ar fi cunoscut limbile lor? Deci, acesti misionari ai 
Evangheliei, au folosit la începutul misiunii lor prima putere, aceea de a întelege si vorbi în limbi straine. Ca 
oameni simpli, ei cunosteau numai limba aramaica, limba lor materna, si nici o alta limba. Daca acestia ar fi 
învatat multe alte limbi în chip obisnuit, când le-ar fi învatat? Nu le-ar fi trebuit viata întreaga ca sa învete 
atât de multe limbi câte i-a învatat pe ei într-o clipa Duhul Sfânt? Caci iata cât de multe popoare diferite erau 
atunci adunate în Ierusalim: “Parti si mezi si elamiti si cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea si în 
Capadocia, în Pont si în Asia, în Frigia si în Pamfilia, în Egipt si în partile Libiei cea de lânga Cirene, si 
romanii în treacat, iudei si prozeliti, cretani si arabi!” 

“Îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu! Si toti erau uimiti si nu 
se dumireau”. Vedeau înaintea lor oameni simpli, oameni cu purtare simpla, cu cautatura simpla si cu haine 
simple, si fiecare Îl auzea pe Dumnezeu slavit în limba sa! Cum puteau sa nu se minuneze? 

Cum puteau sa nu fie uimiti? Unii dintre ei, nestiind cum sa desluseasca ceea ce se întâmpla, au început sa 
spuna ca Apostolii erau beti. Dar, asa cum se întâmpla adesea, oamenii cinstiti par beti celor beti, si oamenii 
cu gândire dreapta par nebuni celor nebuni. 

Legati de pamânt si beti cu de-ale pamântului - cum ar putea judeca ei altfel pe oamenii care fusesera 
umpluti de Duh Sfânt, si care, ca purtatori de Duh, au spus ceea ce le-a dat lor Duhul sa spuna? Oamenilor 
obisnuiti nu le plac surprizele, si atunci când vin surprizele acestia le întâmpina fie cu mânie fie cu batjocura. 

Dar Duhul Sfânt nu este ca omul cel razboinic, care da buzna în casa altui om. El intra în casa a carei 
usa se deschide de bunavoie, si acolo unde El este asteptat ca Oaspete drag si îndelung asteptat. Apostolii 
L-au asteptat cu mult dor, si Acesta S-a pogorât peste ei si Si-a facut salas în ei. El nu S-a pogorât peste ei 
cu racnet de amenintare, ci cu strigat de bucurie. 

O, fratii mei, cât Se bucura de tare Duhul Sfânt, cu bucurie de negrait prin cuvânt, când afla suflete curate 
care sunt deschise Lui si ard de dorul Lui! 

Cu strigat de bucurie, El Se salasluieste în ei si le da lor darurile Lui cele bogate. El intra în ei ca un foc, ca 
sa arda de tot ultimele ramasite ale semintei pacatului; pentru ca lumina sa-i lumineze pe ei cu lumina cea 
cereasca care nu apune niciodata; pentru ca fierbinteala sa-i încalzeasca pe ei cu caldura sfânta a iubirii, cu 
care se încalzesc cetele îngerilor în Împaratia lui Dumnezeu. 

Sf. Simeon Noul Teolog spune: “Precum lampa, desi este plina cu ulei si are fitil, ramâne în întuneric daca 
nu este aprinsa cu foc, tot asa si sufletul este stins si întunecat pâna când este atins de lumina si de harul 
Duhului Sfânt” (Tratate mistice 59). El a dat Apostolilor darul limbilor ca cel dintâi dar al Lui, acesta fiindu-
le lor de cea mai mare trebuinta la vremea aceea. 

Dar mai târziu, tot ca raspuns la nevoile misionare ale Apostolilor, El a turnat în ei si alte daruri: darul 
facerii de minuni, darul proorocirii, darul întelepciunii, darul vorbirii, darul îndurarii, darul pacii 
launtrice, darul statorniciei în credinta si în nadejde, darul iubirii de Dumnezeu si de aproapele.  

Duhul Sfânt a dat aceste daruri cu îmbelsugare si cu bucurie mare, nu numai Apostolilor ci si urmasilor lor si 
tuturor sfintilor din Biserica lui Hristos pâna în ziua de astazi, toate astea dupa nevoia si curatia oamenilor. 

Prin lucrarile Sale pe pamânt, Domnul Iisus a adus bucurie mare atât Tatalui cât si Duhului Sfânt. De la 
primele zile ale vietuirii lui Adam în Rai, Duhul Sfânt nu mai cunoscuse aceasta bucurie pe care a simtit-o în 
ziua Cincizecimii, când Dumnezeu Fiul a facut pentru Acesta prilejul de a fi lucrator printre oameni în toata 
plinatatea puterii Sale. 

Cu adevarat, El era lucrator în toata vremea si în tot ceasul asupra oamenilor, care erau încatusati de pacat de 
la caderea lui Adam în pacat pâna la Învierea lui Hristos. Dar lucrarea Lui era atunci stavilita si stingherita de 
pacatele oamenilor. El urma o cale strâmta printre oameni, turnând ulei din destul în lampa vietii pentru ca 
acesta sa nu se ispraveasca cu totul. 
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El a lucrat si prin legile firii, si prin legile oamenilor, prin prooroci si împarati, prin artisti si întelepti - în 
masura în care puteau, si voiau, ca sa se lepede de ei pentru lucrarea Lui.  

Oriunde cadeau lacrimi de dor pentru dreptatea lui Dumnezeu în tarâna pamântului, aceasta era din 
caldura cu care El înflacara inimile oamenilor. Oricând un om întelept avea o strafulgerare a cunoasterii 
Celuia Unul, Dumnezeu Cel Fara de Moarte, aceasta era scânteia Lui în sufletul omului. Oricând un 
artist cânta, ori cioplea ori picta, vreo alegorie a vietii care, în vreun chip, deschidea ochii omenirii oarbe 
ca sa vada adevarul Dumnezeiesc, acolo El atingea duhul omului cu suflarea Lui datatoare de viata. 

Ori de câte ori omul care este cu adevarat demn, cu credinta în Dumnezeu si jertfelnic, a aparat dreptatea si 
adevarul prigonit, acolo El a turnat puterea Sa în inima omului. Dar aceasta se întâmpla fara însufletire ori 
bucurie mare. 

Acestea fusesera numai farâmituri aruncate întemnitatilor celor flamânzi. Cu toate acestea, atunci când 
Domnul Iisus a nimicit iadul pacatului si al mortii, si a adus pe cei doisprezece Apostoli ai Sai înaintea 
Duhului Sfânt ca doisprezece slujitori minunati, împaratesti, atunci Dumnezeu Duhul, cu un strigat de 
bucurie si în plinatatea puterii Sale, Si-a facut salas în ei. Duhul Sfânt, care era înca mâhnit de pacatul lui 
Adam, a început înca o data lucrarea Lui nestrâmtorata a puterii si însufletirii între oameni. 

Pentru o mai buna întelegere, va poate ajuta aceasta asemanare: soarele straluceste iarna si primavara, dar 
lumina si caldura lui nu poate face sa creasca nimic prin zapada iernii. Cu toate acestea, acelasi soare, care 
trimite aceeasi caldura si lumina, face sa încolteasca si sa creasca toate semintele semanate. Oamenii de 
stiinta ne spun ca partea pamântului, acolo unde este iarna, se îndeparteaza de soare, ca zonele acoperite cu 
zapada sunt asezate mai departe de soare, si ca acestea primesc lumina soarelui în plan înclinat, si razele nu 
ajung nemijlocit. Primavara, acea parte a pamântului se întoarce înspre soare, zonele acoperite cu zapada se 
apropie de soare, si lumina si caldura soarelui ajung ca raze directe. 

De la Adam pâna la Hristos, sufletele oamenilor erau ca pamântul iarna. Duhul Sfânt dadea lumina si caldura 
dar, din pricina rasucirii pacatoase a sufletului omului, si a îndepartarii lui de Dumnezeu, acesta a ramas 
înghetat, si nici un fel de roada nu putea înmuguri si creste din acesta. Domnul Iisus a îndreptat sufletul 
omului si l-a adus aproape de Dumnezeu, a curatit gheata si zapada de pe el, l-a arat si a semanat în el 
samânta sfânta. 

Si atunci Duhul Sfânt a început, precum soarele primavara, sa nasca si sa puna în priveliste, prin puterea 
Lui, roade dulci si minunate în câmpul sufletului omenesc.  

Iarna nu poate niciodata sa faca minunile cu care primavara împodobeste pamântul. Si în acelasi chip, 
oamenii se sucesc dinspre Duhul Sfânt, vietuind cu sufletele pacalite de gheata si zapada înselarii de sine, nu 
pot crede niciodata darurile minunate cu care Duhul Sfânt împodobeste pe cei care se apropie de El, si se 
aseaza sub razele nemijlocite ale luminii si caldurii Lui Dumnezeiesti. 

Cum ar putea un eschimos, care s-a nascut si a trait toata viata în gheata si zapada, sa creada calatorul din 
pamânturile sudice, când acesta îi vorbeste despre copaci si pomi în floare, si pajisti acoperite cu flori 
multicolore, si despre coline verzi? 

Tot la fel nici oamenii dintr-o tara îndepartata de Dumnezeu, înghetata si întunecata de pacat, nu-i credeau pe 
Apostoli atunci când acestia începeau sa anunte vestile de bucurie despre Dumnezeul Cel viu din cer: despre 
Tatal care cheama la El pe toti cei care vor sa se numeasca fiii Lui; despre Fiul lui Dumnezeu, care a venit în 
lume ca om, a trait printre oameni, a suferit pentru oameni, a înviat din morti întru putere si S-a înaltat întru 
slava; despre Duhul Sfânt, care S-a pogorât peste ei, si le-a dat lor daruri ceresti; despre tara plina de lumina, 
fara de moarte, din cer, de care ne desparte numai pacatul; despre curatia vietii care este cautata la noi pentru 
ca sa ne putem întoarce în tara noastra cea cereasca si sa ne facem însotitori si frati ai îngerilor în viata 
vesnica. 

Unii credeau în aceste vesti pline de bucurie; altii nu. De la sfintii Apostoli au curs râuri de apa vie prin toata 
lumea. Unii s-au apropiat si au baut din destul din aceasta apa vie; altii nu au baut. Apostolii umblau printre 
oameni ca niste dumnezei, facând minuni, alinând fiecare întristare si tamaduind fiecare slabiciune, 
propovaduind pocainta si iertarea de pacate.  

Unii i-au primit cu bucurie, dar altii i-au prigonit cu mânie si batjocura. Cei care i-au primit au simtit 
împartasirea lor cu Duhul Sfânt, si lucrarea Lui în ei. Si asa Poporul Sfânt sporea ca numar, si Biserica lui 
Dumnezeu se latea si se întemeia în lume. Asadar samânta a încoltit si a dat roada. Asadar casa adevarului, a 
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carei piatra de temelie era Domnul Iisus, a fost sfintita de catre Duhul Sfânt, si s-a întins în toate cele patru 
colturi ale pamântului, turnurile sale ajungând pâna la cele mai mari înaltimi ale cerului. 

Sarbatorind astazi Praznicul Sfântului Duh, care, din iubire nesfârsita pentru Dumnezeu Fiul, cu bucurie si 
ascultare nesfârsita, dorea sa coboare pe pamânt si sa ia în mâinile Sale atotputernice lucrarea mântuirii 
omului, sa pomenim în laude de înaltare pe Preasfânta Fecioara Maria, peste care Duhul Sfânt S-a pogorât 
mai devreme decât S-a pogorât peste Apostoli. 

Duhul S-a pogorât peste Apostoli ca Biserica, ca si împartasirea de un singur gând, a sfintilor, în vreme ce 
Duhul S-a pogorât peste Maica Domnului ca prea-aleasa. “Duhul Sfânt se va pogorî peste tine si puterea 
Celui Preaînalt te va umbri” (Luca 1:35), Arhanghelul Gavriil a vestit-o pe Preasfânta Fecioara. 

Si ea, prin puterea Duhului Sfânt, a dat nastere Rodului Celui Preaslavit, mireasma caruia strabate cerul si 
pamântul, si prin care toti credinciosii sunt hraniti de la primul pâna la ultimul. 

O, Preasfânta si Preacurata Maica Domnului, tu, zorii si leaganul mântuirii noastre, chipul nostru de 
smerenie si ascultare, ocrotitoarea si mijlocitoarea noastra înaintea tronului lui Dumnezeu, roaga-te neîncetat 
pentru noi, dimpreuna cu sfintii Apostoli! 

Împarate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevarului, vino peste noi, si Te salasluieste întru noi, si vietuieste 
întru noi ca putere, lumina si caldura, ca viata a noastra si bucurie a noastra! Curateste-ne pe noi de toata 
întinaciunea, si Bunule, mântuieste sufletele noastre! Umple inimile noastre de bucurie si gurile noastre de 
laude, ca sa Te slavim dimpreuna cu Tatal si cu Fiul - Treimea cea deofiinta si nedespartita, acum si pururea 
si-n vecii vecilor. Amin. 

din “Predici”, Sfantul Nicolae Velimirovici 
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Pogorarea Sfantului Duh - Sfantul Ioan Gura de Aur 

Cuvânt la Duminica cincizecimii, sau a Pogorârii Sfântului Duh 

” Eu voi ruga pe Tatal, si alt mângâietor va da voua, 
ca sa fie cu voi în veci, adica Duhul adevarului” 
(Ioan XIV, 16, 17) 

Slavite sunt, iubitilor, darurile, care ni le-a comunicat astazi Dumnezeu cel plin de dragoste, daruri, a caror 
marime nu o poate descrie nici o gura omeneasca. 

De aceea sa ne bucuram toti, sa marim si sa proslavim pe Domnul nostru, caci ziua de astazi este o 
sarbatoare de bucurie si de desfatare. Precum timpurile anului urmeaza regulat unele dupa altele si se 
schimba unele cu altele, asa si în biserica cu totul regulat o sarbatoare urmeaza alteia, si de asemenea trece de 
la una la alta. 

Asa cu putin mai înainte noi am serbat ziua mortii lui Hristos, apoi Invierea Sa, dupa aceea Inaltarea Sa, iar 
astazi am ajuns la vârful tuturor darurilor harului lui Dumnezeu, si am ajuns la împlinirea fagaduintei date de 
Hristos. Adica ca Hristos a zis: “când ma voi duce, voi trimie voua alt mângâietor, si nu va voi lasa sarmani 
(Ioan XVI, 7,14,16,18). 

Cunoasteti îngrijirea cea mare a Domnului? 

Vedeti negraita lui bunavointa catre oameni? 

Inainte cu câteva zile S-a înaltat la cer, a luat în stapânire tronul împaratesc, si a sezut de-a drepta Tatalui; iar 
astazi ne da El cu milostivire pogorârea Sfântului Duh, si cu aceasta da omenirii nenumarate bunuri ceresti. 
Sau spune-mi nu ni s-a comunicat oare prin Sfântul Duh tot, ce înfaptuieste spre fericirea noastra? Prin el ne-
am mântuit noi de robia pacatului, ne-am chemat la slobozenie, ne-am facut fii a lui Dumnezeu si ne-am 
transformat în oameni cu totul noi; înca putem prin el a arunca de la noi sarcina cea grea si înfricosata a 
pacatelor. 

Prin Sfântul Duh dobândim noi sirul preotilor si pastorilor nostri sufletesti. 

De la el curg descoperirile si darurile cele de tot felul ale harului; si tot ce serveste de podoaba a bisericii lui 
Dumnezeu, curge din acest izvor, adica de la Duhul Sfânt. Aceasta ne-o vesteste Sfântul Pavel în cuvintele: 
“Toate acestea le lucreaza unul si acelasi Duh, împartind îndeosebi fiecaruia, precum voieste” (I Corint. XII, 
11). 

El zice: “precum voieste,” nu: “cum i s-a poruncit”, caci Sfântul Duh este însusi împartitorul, nu împartitul, 
el lucreaza de la sine, si nu atârnat de la cineva. De acea Apostolul Pavel prescrie aceeasi putere si stapânire, 
pe care le însuseste Tatalui, înca si Sfântului Duh, si precum zice el despre Tatal: “este un Dumnezeu care 
lucreaza totul întru toate” (I Cor. XII, 6), tot asa zice el despre Sfântul Duh: “Toate acestea le lucreaza unul 
si acelasi Duh, împartind fiecaruia, precum voieste”. 

Vezi, cum Sfântul Duh are aceeasi desavârsire, putere ca si Tatal? Fireste fiindca amândoi sunt deopotriva 
dupa fiinta, trebuie sa fie asemenea înca si dupa domnie, si fiind ca ei sunt deopotriva în cinstire si în 
vrednicie, trebuie sa fie deopotriva si în putere si stapânire. 

Prin Sfântul Duh am dobândit si iertarea pacatelor noastre, prin el ne-am curatit de toate petele pacatelor, prin 
darurile sale, oamenii, care se povatuiesc de harul sau, se fac îngeri, nu prin aceea, ca îsi schimba firea, ci, ceea 
ce este mai minunat prin aceea ca ei, desi ramân oameni, dar se poarta asa de curat si sfânt, ca îngerii. 

Asa de mare este puterea sfântului Duh! 

Precum focul cel pamântesc preface lutul cel moale într-un vas vârtos, apa si focul Sfântului Duh, când 
cuprinde un suflet binegânditor, îl face mai tare decât fierul, desi el înainte era mai moale decât lutul, asa ca 
pacatul nu mai poate vatama pe sufletul cel acum întarit. 

Iar omul, care cu putin mai înainte era patat cu întunecimea pacatului, prin harul Sfântului Duh se face mai 
luminat si mai stralucit decât soarele. Aceasta ne învata Apostolul Pavel, când scrie: “Nu va înselati, ca nici 
curvarii, nici slujitorii idolilor, nici precurvarii, nici malachii, nici Sodomenii, nici furii, nici lacomii, nici 
betivii, nici ocarâtorii, nici rapitorii, împaratia lui Dumnezeu nu vor mosteni” (I Corint. VI, 9, 10). 

Dupa ce el a numarat toate felurile de pacate, si ne-a învatat, ca acei ce sunt cuprinsi de aceste pacate, sunt 
pierduti pentru împaratia lui Dumnezeu, a adaugat îndata: “Si asa erati unii dintre voi; dar v-ati spalat, v-ati 
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sfintit, v-ati îndreptat” (I Cor. VI. 11). Cum si în ce chip? La aceasta raspunde el îndata: “în numele 
Domnului nostru Iisus Hristos, si prin Duhul Dumnezeului nostru”. Vedeti, iubitilor, puterea Sfântului Duh? 
Vedeti, cum Sfântul Duh a departat toate aceste pacate, si pe aceia, care înainte cu totul se înjosisera prin 
nelegiuirile lor, repede i-a ridicat la cea mai înalta cinste? 

Dar sa ne întoarcem acum la alt punct, la o cercetare, care merita întradevar a ne ocupa. Adica eu trebuie, 
iubitilor, sa va lamuresc, pentru ce Hristos nu îndata dupa înaltarea Sa la cer ne-a dat duhul Sfânt, acest izvor 
de asa multe bunuri si daruri, ci a lasat pe ucenicii sai sa-l astepte un timp îndelungat, si apoi le-a trimis 
darurile Sfântului Duh. 

Acesta s-a facut nu din întâmplare si fara pricina. El stia, ca oamenii nu admira îndeajuns bunurile, pe care le 
au la îndemâna, nu pretuiesc dupa cuviinta marimea si gingasia lor, daca ei n-au fost lipsiti de Dânsele un 
timp îndelungat. 

Sa va aduc un exemplu: Cine este cu totul vioi si sanatos; - nu simte si nici nu poate sti tocmai cât de 
pretioasa este sanatatea daca el niciodata n-a suferit de vreo boala. 

De asemenea nu s-ar pretui dupa cum se cade lumina zilei, daca noi n-am cunoaste si întunecimea noptii. 

Dar mai bine învatam noi a cunoaste pretul bunurilor, de care ne îndulcim, când le pierdem pe un timp 
îndelungat. 

Asa ucenicii Domnului au petrecut zilele lor cu multa placere, pe cât ei s-au, îndulcit de prezenta Lui, si 
petrecerea lor cu dânsul le aducea mii de bucurii. Toata Palestina se uita la ei, ca la niste stele stralucitoare, 
atunci ei înviau mortii, curateau leprosii, alungau duhurile cele necurate, tamaduiau bolile si savârseau multe 
alte minuni. 

Fiindca ei erau asa de renumiti si slaviti, de aceea a îngaduit Dumnezeu, ca ei pe un timp sa piarda puterea, 
prin care ei lucrau toate acestea, pentru ca ei tocmai prin aceasta pierdere sa vina la cunostinta, cât de mult 
datorau ei a multumi milostivei Lui prezente si tocmai prin aceasta recunostinta sa se faca mai poftitori de a 
primi darurile harului Sfântului Duh. 

Aceasta i-a mângâiat, când ei jeleau si suspinau pentru ducerea de la ei a învatatorului lor, a luminat pe cei 
descurajati cu lumina sa, a ridicat iarasi pe cei ce erau aproape cazuti, a împrastiat norii mâhnirii lor si a 
alungat supararea din sufletul lor. 

Când Domnul zisese odinioara catre dânsii: “mergeti si învatati toate popoarele” (Mat. XXVIII, 19), atunci ei 
erau înca nestiutori, cum sa înceapa aceasta, si încotro sa apuce fiecare, spre a propovadui cuvântul lui 
Dumnezeu. Acum însa s-a pogorât peste ei Sfântul Duh în chip de limbi, i-a povatuit la tot adevarul, i-a 
învatat si i-a luminat, si prin limbile, ce a dat fiecaruia a vorbi, le-a aratat tarile, care erau încredintate 
învatamântului lor. 

Duhul Sfânt însa de aceea a venit în chip de limbi, ca sa aminteasca de o întâmplare de demult a vechiului 
testament. Adica, când odinioara, oamenii, umflati de mândrie, voiau sa zideasca un turn, care sa ajunga 
pâna la cer, a despartit Dumnezeu prin amestecarea limbilor aceasta pacatoasa unire a popoarelor. 

Acum din contra s-a varsat Duhul Sfânt în chipul limbilor, pentru ca lumea cea dezbinata întru sine iarasi sa 
se aduca la o unire (mai înalta), adica la împaratia lui Dumnezeu, la credinta si la dragoste. Cu aceasta s-a 
savârsit ceva neobisnuit si nou. 

Oarecand limbile au dezbinat lumea si au sfarâmat unirea cea pacatoasa, iar acum limbile cele de foc iarasi 
au adus unirea în lume si cei dezbinati iarasi s-au legat unii cu altii. 

Aceasta a fost pricina, pentru care Sfântul Duh s-a aratat în chipul limbilor. 

Dar limbile s-au parut a fi de foc, caci multi spini ai pacatului crescusera în noi. Precum un pamânt bun si 
roditor, daca nu se lucreaza, produce multa palamida si spini, tot asa se întâmpla si cu noi oamenii. 

Plecarea firii noastre, desi este buna si proprie a produce roadele faptei bune, însa daca ea nu se lucreaza cu 
plugul cucerniciei, si nu se seamana cu samânta cunostintei de Dumnezeu, ea produce o întreaga padure de 
pacate. Si precum adeseori nu se poate vedea pamântul unui ogor din pricina multimii palamidei, a spinilor si 
a buruienilor, asa multa vreme nu s-a putut cunoaste si privi nici nobletea sufletului nostru, pâna ce a venit 
Sfântul Duh, a lucrat ogorul sufletului nostru, l-a curatit cu focul Duhului, si l-a facut propriu de a primi 
samânta cea cereasca. 

Pentru toate acestea, si înca pentru nenumarate alte bunuri avem noi sa multumim zilei de astazi. 
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De aceea va sfatuiesc, sa praznuim aceasta sarbatoare într-un chip vrednic de aceste bunuri, nu numai cu 
stralucirea si cu podoaba din afara (Sfântul Ioan continua aceasta si mai departe, si din cuvintele lui noi 
vedem ca atunci, ca si astazi, la cincizecime, se împdobeau casele si ulitele cu flori, arbori etc.), ci prin aceea 
ca sa împodobim sufletele noastre, si sa ne îmbracam în hainele cele stralucite ale faptei bune. 

In felul acesta, vom dobândi si noi darurile Sfântului Duh, si ne vom face partasi rodurilor, celor ce vin de la 
Sfântul Duh. 

Dar care este oare rodul sfântului Duh? 

Sa ascultam pe Apostolul Pavel, el ne spune, “roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea”. (Gal. V. 22). Ia 
aminte, cât de întocmai se rosteste Apostolul si în ce mare legatura stau cuvintele lui, el pune dragostea 
înainte, apoi vorbeste despre urmarile ei. El începe de la radacina, si apoi arata roadele. El pune întâi piatra 
fundamentala, si apoi aseaza zidirea. El face începutul cu izvorul si apoi vine la râu. 

Intr-adevar, noi nu putem simti bine bucuria mai intai pana ce nu socotim norocirea altora ca pe a noastra, si 
binele aproapelui nu il privim ca pe al nostru.  Aceasta insa nu se  poate face, daca mai întâi nu a domnit 
dragostea întru inima noastra. 

Adica dragostea - radacina si izvorul si mama a tot binelui. Ea, asemenea unei radacini, produce mii de ramuri 
ale faptei-bune, se varsa ca un izvor în nenumarate pâraie, si asemenea unei mame îmbratiseaza pe toti cei ce 
scapa la dânsa. Fiindca Sfântul Apostol Pavel foarte bine stia aceasta, a numit-o rod al Sfântului Duh. 

Dar într-alt loc ii da el o numire asa de mare, încât o numeste plinire a legii. “Dragostea, zice el, este plinirea 
legii” (Rom. XIII, 10). 

Chiar Hristos, Domnul lumii, declara avutia dragostei, ca dovada cea mai adevarata, ca cineva este ucenicul 
sau, când zice: “întru aceasta vor cunoaste toti, ca ai mei ucenici sunteti, de veti avea dragoste între voi” 
(Ioan XIII, 35). De acea sa alergam la dragoste, sa ne lipim de ea si cu dânsa sa praznuim aceasta sarbatoare. 

Caci unde este dragostea, de acolo lipseste micimea sufletului; unde este dragostea, de acolo pier patimile 
cele nebune ale inimii, caci dragostea, zice Apostolul, “nu se trufeste, nu se îngâmfeaza, nu se poarta cu 
necuviinta,, (I Cor. XIII, 4, 5). Dragostea nu pricinuieste aproapelui nici o vatamare, si unde domneste 
dragostea, acolo nu se vede nici un Cain si ucigas de frate. 

Astupa izvorul neiubirii, mai ales al pizmei, pârâul pacatelor îndata se va usca; scoate radacina, atunci ai 
stârpit si roadele. Aceasta o zic, nu spre folosul celor pizmuiti, ci spre folosul pizmasilor, caci acestia sunt cei 
care au mai multa paguba dintru aceasta, si ei însisi îsi pregatesc pieirea. 

Din contra pentru acei ce sunt pizmuiti si sufera aceasta cu rabdare, sunt gatite cununi si rasplatiri slavite. 
Gândeste la Abel, totdeauna el va fi proslavit ca un drept, în toate zilele se va vesti lauda lui, si tocmai 
uciderea lui i-a adus asa de mare slava, înca si dupa moarte glasul lui nu a amutit, si de-a pururea pâraste el 
pe ucigasul sau. 

Cain a ramas în viata si a secerat rodul faptei sale, caci si-a petrecut zilele sale întru frica si cutremur, Abel 
însa zacea pe pamânt sugrumat, dar vorbea dupa moartea lui cu mai mare curaj decât acela. Precum pe Cain 
pacatul l-a facut atât de nenorocit, încât ducea o viata mai amarâta decât moartea, asa pe Abel fapta cea buna 
l-a facut înca si dupa moartea sa mai slavit si mai renumit decât înainte. 

Asadar, pentru ca noi atât aici, cât si în cealalta viata, sa avem o încredintare tare, si sa seceram fericita 
bucurie ca rod al acestei sarbatori sa aruncam hainele cele necurate ale sufletului, dar mai ales pizma sa o 
departam! 

De am avea mii de însusiri bune, toate nu ne ajuta, întrucât ne schimonoseste aceasta urâta meteahna. Dea 
Dumnezeu, ca noi toti sa fim slobozi de dânsa! Inchideti deci Satanei intrarea din toate partile, pentru ca voi, 
plini de încredere si de veselie, sa iesiti întru întâmpinarea Imparatului cerului. Când El va veni, spre a va 
face partasi de bunurile sale cele negraite pe aceia care au petrecut viata lor cu fapte bune si cu cucernicie, 
întru Hristos Iisus Domnul nostru caruia se cuvine cinstea si slava, acum si în vecii vecilor! Amin. 

din “Predici la duminici si sarbatori”, Sfantul Ioan Gura de Aur 
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Predică a Mitropolitului Augustin de Florina la Duminica Cincizecimii 

 

(Ioan 7, 37 – 52; 8, 12) 

ÎMPĂRłIREA DUPĂ DUMNEZEU 

„Deci s-a făcut împărŃire în mulŃime pentru El” (Ioan 7, 43) 

IubiŃii mei, Biserica noastră, Biserica Ortodoxă nu este lucru omenesc; este un aşezământ de Dumnezeu 
lucrat. Şi astăzi sărbătoreşte ziua ei de naştere. 

Pe faŃada Catedralei Mitropolitane din Florina, a Sfântului Pantelimon, există un mozaic. 
Reprezintă Biserica în formă de corabie. Cârmaciul ei este Hristos. Ajutoare – apostolii şi clericii. 
Călători – toŃi creştinii, iar vântul favorabil care umflă pânzele ei, este Sfântul Duh. 

Însă corabia Bisericii de-a lungul veacurilor adeseori pluteşte pe furtuna, care ridică valuri ale 
rătăcirii şi ale necredinŃei. ÎmpărŃirile lăuntrice ale ereziilor şi ale schismelor, prigoanele din afară 
din partea închinătorilor la idoli şi a necredincioşilor, dar şi intervenŃiile statului – considerat creştin 
– provoacă de-a lungul vremurilor naufragiu. O imagine în mic a unui astfel de naufragiu au trăit, 
de pildă, credincioşii din patria noastră la sfârşitul anilor 80. Atunci s-a încercat slăbirea Bisericii 
printr-o nouă confiscare a averii ei mobiliare. Însă mai mare primejdie era ameninŃarea autonomiei 
ei spirituale. Simpatiile şi antipatiile de partid au provocat în acele zile antipatie şi împărŃire. 

Şi doar atunci? De multe ori se creează situaŃii asemănătoare. Şi unii, care cred că Biserica trebuie 
să fie întotdeauna supusă faŃă de stat, ne spun: Voi sunteŃi cauzele tensiunii care apar în relaŃiile 
dintre Biserică şi stat. 

Ne acuză că suntem vinovaŃi pentru împărŃire. Ce vom răspunde? Dar nu trebuie să răspundem noi. 
Astăzi răspunde Evanghelia. – Dar Evanghelia a fost scrisă cu 20 de secole înainte; cum răspunde 
unei chestiuni actuale?… Evanghelia este o carte veşnică. Este pentru toate generaŃiile. Dă răspuns 
la toate problemele, dă şi acestei chestiuni. Ce răspunde Evanghelia de astăzi? 

*** 

Hristos era la Ierusalim în zilele marii Sărbători a Corturilor (celelalte două mari sărbători ale 
evreilor erau Paştele şi Cincizecimea). Sărbătoarea Corturilor o prăznuiau pentru a-şi aminti că 40 
de ani în pustie, au trăit în corturi. Aşadar, în ultima zi a sărbătorii, Hristos a stat în mijloc, într-un 
loc, şi a vorbit poporului. 
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A vorbit? AŃi fost atenŃi la ce zice Evanghelia? Toate cuvintele au o importanŃă. Nu spune doar „a 
vorbit”. Ce zice? „A strigat” (Ioan 7, 37). Ce înseamnă „a strigat”? A strigat din toată puterea Lui. 
Să audă asta unii, care se smintesc când episcopul sau predicatorul îşi ridică glasul. Precum mama 
strigă puternic când copilul ei este în pericol, precum găina când vede uliul că se năpusteşte asupra 
puilor ei scoate un Ńipăt sfâşietor, aşa şi păstorul căruia îi pasă de turma lui, ridică glasul, strigă. Nu 
pentru lucruri mici, ci pentru folosul veşnic al sufletelor. 

Şi ce spunea Iisus? Cuvinte de aur, secretul fericirii omeneşti: „Dacă însetează cineva, să vină la 
Mine şi să bea” (Ioan 7, 37). Dacă însetează cineva… La ce sete se referă? La setea firească, a 
trupului, care se potoleşte repede la un izvor? Nu din aceea. Se referă la o altă sete; la setea pe care 
o simt sufletele nobile, la setea de cer, setea după adevăr, pace, dreptate, iubire, izbăvire de patimi. 
Ce om nu suspină din cauza legăturilor care îl robesc? Aşadar, cine simte această sete, acesta să 
vină la Mine şi Eu îi voi da apa cea nemuritoare, care va împlini toate dorinŃele nobile ale sufletului 
lui. 

S-ar fi aşteptat cineva ca toŃi aceia care L-au ascultat pe Hristos să creadă. Au crezut? Nu. Doar o 
mică parte. CeilalŃi nu doar că nu au crezut, ci s-au şi ridicat cu rea-voinŃă împotriva Lui. AlŃii au 
criticat predica ori s-au îndoit asupra originii vorbitorului. Arhiereii şi fariseii au poruncit 
slujitorilor să-L prindă, să-L aresteze şi să li-L aducă. Dar slujitorii, care s-au dus şi L-au ascultat pe 
Hristos, când s-au întors, au spus şefilor lor: „Niciodată nu a grăit cineva ca omul acesta” (7, 46). 

Ce vedem deci în Evanghelie? Este împărŃire: „Deci împărŃire s-a făcut în mulŃime pentru El” (7, 
43). Oamenii s-au împărŃit în două tabere: a celor care au crezut şi a celor care nu au crezut în 
Hristos. 

*** 

IubiŃii mei, ceea ce s-a întâmplat atunci se repetă în Biserica lui Hristos. În fiecare epocă există 
întotdeauna divizare. 

Şi care este cauza, Hristos? Nu. Atunci cine? Alegerea rea a oamenilor. ToŃi cei care au dispoziŃie 
bună Îl ascultă pe Hristos şi Îi mulŃumesc şi Îl slăvesc pe Dumnezeu; cei care nu au dispoziŃie bună, 
nici nu înŃeleg, nici nu vor să-I asculte cuvintele. 

ŞtiŃi cu cine seamănă aceştia? Cu cei care au „oftalmiosi” (o boală a ochilor). Pentru cei care au 
ochi sănătoşi nu există lucru mai mulŃumitor decât lumina soarelui; însă pentru cei care pătimesc de 
„oftalmiosi” (o boală a ochilor), lumina îi deranjează şi se închid în camere întunecate. Aşadar, 
după cum pe aceştia îi deranjează lumina soarelui, aşa şi pe cei care sunt chinuiŃi de diferite patimi, 
lumina adevărului îi deranjează. A spus-o Hristos: A venit Lumină în lume şi oamenii au urât 
Lumina, pentru că lucrurile lor erau rele (vezi Ioan 3, 19). Există prin urmare împărŃire, însă pricina 
nu este Hristos, ci reaua dispoziŃie a omului. 

Predica împarte. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu nu este ascultat, oamenii rămân nederanjaŃi; 
pot să meargă la Biserică, dar cum intră, aşa ies. Însă unde se ascultă predica vie, radicală, 
mustrătoare a patimilor omeneşti, a neputinŃelor şi a răutăŃilor, acolo lumea imediat se împarte. Unii 
primesc, alŃii nu primesc; unii binecuvântează clipa în care a venit predicatorul, iar alŃii o înjură. 

VedeŃi cuvintele Evangheliei? „ÎmpărŃire”, zice, „s-a făcut”. Unde este predica, unde este cateheza, 
unde este mărturisirea, unde Biserica este vie, acolo este împărŃire. Dar asta nu constituie o acuzaŃie 
a ei. În mormânt e linişte, extremă linişte; unde există viaŃă, acolo oamenii se împart. 

De 20 de veacuri Istoria bisericească şi universală, cum a spus un filozof, este istoria a două tabere: 
una sunt credincioşii, iar cealaltă necredincioşii. Una adoră, se închină, Îl binecuvintează pe Hristos, 
cealalată necinsteşte, blasfemiază, luptă împotriva lui Hristos; una este Biserica, cealaltă este lumea. 
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Şi întreaga lume este un conflict între credinŃă şi necredinŃă, între adevăr şi minciună, între lumină 
şi întuneric, între Biserică şi lume, între Hristos şi satana. „Adevărul doare” – nu zice poporul? 

Să amintesc şi un alt exemplu? Pentru toŃi mirul – aroma este plăcută. Dar dacă picură cineva puŃin 
mir acolo unde îşi au cuibul vulturii, păsări de pradă necurate care mănâncă leşuri, vulturii mor! 
Aroma, care îl renaşte pe om, pentru vulturi este moarte. Aşa şi învăŃătura lui Hristos; este 
bineplăcută tuturor acelora care au dispoziŃie bună, dar pentru ceilalŃi tot ceea ce poate fi mai odios. 

*** 

ÎmpărŃirea se observă şi în zilele noastre. Însă biruinŃa finală aparŃine Bisericii lui Hristos. 
MenŃionez două pilde. 

Clica materialiştilor şi ateilor din Sfânta Rusie a anului 1917 au spus: Vom distruge Biserica. Şi au 
muncit din greu pentru asta. În cele din urmă au distrus-o? Nu. Prigoana nu numai că nu a vătămat, 
ci a şi încălzit credinŃa ruşilor. 

Şi despre Biserica Eladei un ministru ateu a spus: Ce este Biserica? O pungă deschisă; de câte ori 
vrem, băgăm mâna şi luăm ce ne place. Însă a venit clipa în care s-a dovedit că Biserica nu este aşa. 
În Patra, pe 3 iunie 1987, o avalanşă de mulŃime nemaivăzută, a scris pe un panou: „Cerem Biserică 
liberă şi vie”, „Jos mâinile de pe Biserică”, „PărinŃi, mergeŃi înainte; nu daŃi înapoi” … 

IubiŃii mei, planurile adversarilor vor eşua. Biserica este copacul pe care l-a sădit Dumnezeu şi pe 
care l-au adăpat cu sângele lor milioane de martiri. Nu poate să-l dezrădăcineze nimeni niciodată! 
ToŃi demonii să-l lovească; securile lor se vor rupe, iar el va creşte. Deoarece Cârmaciul Bisericii 
este Iisus Hristos, Cel răstignit şi înviat, pe Care, copii ai elinilor, lăudaŃi-L şi preaînălŃaŃi-L întru 
toŃi vecii. Amin. 

† Episcopul Augustin 

(Omilie a Mitropolitului de Florina, părintele Augustin Kandiotis, în Sfânta Biserică a Sfântului 
Panteleimon Florina, 7-6-1987) 
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Predica la Praznicul Pogorarii Sfantului Duh - Pr. Sofian Boghiu 

In duminica de astazi, numita Duminica Rusaliilor (Duminica Mare) sau Duminica Cincizecimii, 
praznuim minunea Pogorarii Duhului Sfant peste Apostolii Domnului si, de asemenea, ziua 
intemeierii Bisericii crestine in lume. 

Inainte de inaltarea Sa la cer, Mantuitorul a poruncit ucenicilor Sai sa nu se desparta de Ierusalim, ci 
sa astepte implinirea fagaduintei Tatalui ceresc, adica primirea Duhului Sfant. Si li s-a spus ca 
atunci vor fi imbracati cu putere de sus, vor fi luminati si intariti sa predice Evanghelia in toata 
lumea, sa invete toate neamurile si sa le boteze in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh si 
astfel sa-I fie martori pana la marginea pamantului (Fapte 1, 8) si pana la sfarsitul veacului. 

Fagaduinta s-a implinit in Duminica Cincizecimii, cand, intr-adevar, S-a coborat Duhul Sfant peste 
Sfintii Apostoli "ca o suflare" de vant, sub chipul limbilor "ca de foc", si a revarsat in ei o putere 
noua, necunoscuta lumii pana atunci, care a facut din pescarii simpli si fricosi, de pana atunci, cei 
mai devotati Apostoli si cei mai neinfricati misionari, cum n-a mai avut lumea niciodata. 

Impotriva tuturor vitregiilor lumii si impotriva tuturor pacatelor ei indatinate, Sfintii Apostoli au 
izbutit sa resadeasca in inimile oamenilor cea mai curata si cea mai luminoasa invatatura - 
Evanghelia dragostei si a pacii - si sa produca, cu cele mai simple mijloace, cea mai mare revolutie 
morala si religioasa cunoscuta in istoria lumii prin raspandirea crestinismului. Din aceste pricini, 
Rusaliile au fost, sunt si raman un mare semn de intrebare pentru toti carturarii lumii, o problema 
grea pentru toate mintile care bolesc de necredinta si o mare imbarbatare pentru toti predicatorii 
Sfintei Evanghelii. 

Atunci, pentru prima data in istoria lumii, S-a aratat cu putere, in public, Sfantul Duh - Duhul 
Adevarului, pe Care lumea, prin simturile, prin puterile si prin luminile ei, nu-L poate primi, 
deoarece nu-L vede si nu-L cunoaste, pentru ca nu stie de unde vine si unde merge (Ioan 3, 8), cum 
spune insusi Mantuitorul Hristos. 

In Simbolul credintei noastre crestine noi marturisim despre Sfantul Duh ca El este "Domnul de-
viata-Facatorul, Care din Tatal purcede, Cela ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si marit, 
Care a grait prin prooroci". El este vesnic. Deci, este fara inceput si fara sfarsit, deofiinta cu Tatal si 
cu Fiul. El are in Sine toate atributele dumnezeirii si este prezent si activ in toate lucrarile indreptate 
spre lume ale Sfintei Treimi. 

El ia parte cu Tatal si cu Fiul la cele doua creatii: 

1. La Facerea lumii "Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor" (Facere 1, 2); 

2. La refacerea spirituala a lumii - savarsita prin intruparea Mantuitorului - Sfantul Duh lucreaza la 
renasterea si sfintirea omului si a lumii. 

El este Mangaietorul, Duhul Adevarului, Izvorul harului si Vistierul bunatatilor. 

De-a lungul istoriei zbuciumate a Vechiului Testament Duhul Sfant a grait prin Prooroci, pregatind 
omenirea pentru venirea Mantuitorului in lume. Noul Testament adevereste ca Sfantul Duh este 
mereu prezent in viata pamanteasca a Mantuitorului. Astfel, cand Iisus Hristos se intrupeaza, Duhul 
Sfant ii este premergator -la Buna Vestire a Fecioarei. Cand Domnul Hristos se boteaza, Duhul ii 
este marturisitor. 

Cand Iisus Domnul invata pe oameni si savarseste minuni, Duhul Sfant il insoteste. Dupa inviere si 
mai ales dupa inaltare, Duhul Sfant ii este urmas, continuand in lume lucrarea de luminare, de 
sfintire si de indumnezeire a oamenilor. 
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Pentru ca El lucreaza nedespartit de Tatal si de Fiul este numit si Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui 
Hristos, Duhul Domnului, Domnul insusi, Duhul infierii si Duhul libertatii. El inspira pe Profeti, 
intareste pe Apostoli, hirotoneste preotii Bisericii, lumineaza si calauzeste pe pastorii si invatatorii 
nostri sufletesti. 

Duhul Sfant ne renaste prin Taina Sfantului Botez; prin El devenim, din oameni trupesti, oameni 
duhovnicesti. Prin El, Care este Duhul infierii, devenim fiii lui Dumnezeu prin har. Prin Sfantul 
Duh ne iarta Dumnezeu pacatele cand ne marturisim. Prin Sfantul Duh painea si vinul din Sfantul 
Potir devin Trupul si Sangele Mantuitorului nostru, cu care ne impartasim. Prin Sfantul Duh, 
trupurile noastre impreuna cu sufletele devin biserici ale Dumnezeului Celui viu. El mangaie, 
lumineaza, inspira, invata, insufleteste, intareste si sfinteste pe toti credinciosii. El este Sfant si 
sfinteste viata noastra prin cele sapte Sfinte Taine. El este atotintelept si bun si ne calauzeste viata 
prin cele Sapte daruri ale Sale, care sunt: intelepciunea, intelegerea, sfatul, puterea, cunostinta, 
evlavia si frica de Dumnezeu (Isaia 11, 1). 

Prin lucrarea tainica a Duhului Sfant, oamenii lumii acesteia, barbati, femei si copii, atat de diferiti 
ca neam, ca rasa si ca stare sociala, pot deveni o comuniune sfanta. Pot deveni madularele Sfintei 
Biserici, care este Trupul tainic al Mantuitorului Hristos, unit prin legatura dragostei, a pacii si a 
sfinteniei. 

Duhul Sfant are in viata Bisericii un rol asemanator cu acela al sufletului in organizarea vietii 
noastre omenesti. Dupa cum sufletul da viata si miscare tuturor madularelor, tot asa Duhul Sfant da 
viata si miscare, spre binele tuturor, madularelor Sfintei Biserici, care suntem noi, crestinii. 

Si, dupa cum sufletul vede prin ochi, aude prin urechi, vorbeste prin intermediul limbii si este 
prezent in toate madularele trupului impartasindu-le viata si acordandu-le tuturor simtirilor ceea ce 
li se cuvine, tot asa si Duhul Sfant prin Sfinti face minuni: prin unii invata adevarul, prin altii 
sporeste stiinta, prin unii ocroteste bunele traditii, prin altii pastreaza buna cuviinta si cinstea in 
familii, prin altii stinge vrajba dintre oameni si-i impaca. Unii au o harisma, altii alta, insa toti se 
straduiesc sa duca aceeasi viata buna si sa aiba aceeasi simtire curata, pentru ca toti se lasa calauziti 
de puterea si de lucrarea binefacatoare a Sfantului Duh. 

Nenumarate si nemasurate sunt darurile, puterile si influentele Sfantului Duh asupra lumii intregi si 
asupra fiecarui suflet in parte. Toate aceste generoase revarsari de dumnezeiasca dragoste se ofera 
in dar tuturor oamenilor si indeosebi crestinilor, care prin Taina Sfantului Botez s-au inscris in 
familia sfanta a fiilor lui Dumnezeu. Duhul Sfant, desi este prezent in viata noastra pretutindeni si in 
orice vreme, El nu se face simtit noua decat daca il vrem, il chemam, il dorim. Daca nu vrem si nu 
dorim ajutorul Lui, El nu ne face sila. 

Stiut este ca prin Taina Sfantului Botez si prin Taina Sfintei Mirungeri am primit fiecare, in pruncia 
noastra, simtul de orientare spre bine, am primit voia libera indreptata spre implinirea poruncilor 
dumnezeiesti. Daca in vremea incercarilor si a ispitelor ascultam de acest indemn launtric spre bine, 
care este glasul launtric al Sfantului Duh, si facem binele, nu raul, ferice de noi. 

Daca insa nu ascultam indemnul Lui spre bine, ne impotrivim acestui gingas indemn si, in loc de 
bine, alegem raul, vom avea de suferit. 

Chemandu-L in ajutor, mai ales in vremea ispitelor si a necazurilor, conlucrand cu El si ostenindu-
ne spre bine, vor incolti si vor creste in noi roadele Sfantului Duh, care sunt: dragostea, bucuria, 
pacea, indelunga-rabdarea, bunatatea, facerea de bine, credinta, blandetea, infranarea (poftelor), 
curatia (trupeasca si sufleteasca) (Galateni 5, 22). Dar daca, in loc de bine, alegem raul, Duhul Sfant 
se va departa de la noi si in locul Lui va pune stapanire pe sufletul nostru duhul celui rau, care 
poarta cu sine boldul pacatului si al mortii si intarata in noi poftele urate ale trupului, care amarasc 
viata si ne despart de Dumnezeu. 
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Aceste pofte sunt: necuratia, desfraul, inversunarea, fermecatoriile, vrajbele, certurile, invidia, 
mania, dezbinarile, uciderile, betiile, ospetele cele necuviincioase si altele asemenea acestora, bine 
stiind, cum spune Sfantul Apostol Pavel, ca "cei ce fac unele ca acestea, nu vor mosteni imparatia 
lui Dumnezeu" (Galateni 5, 19-21). 

Noi toti avem nevoie de Dumnezeu si de imparatia Lui, chiar daca uneori, de-a lungul vietii noastre, 
nu ne dam seama de aceasta. Imparatia lui Dumnezeu - cum o defineste Sfantul Apostol Pavel - 
inseamna pe scurt: "Dreptate si pace si bucurie in Duhul Sfant"(Romani 14, 17). Aceste roade - 
dreptatea, pacea si bucuria intru Duhul Sfant -, ca si celelalte roade ale Duhului de care am mai 
amintit, trebuie sa stapaneasca totdeauna sufletele si inimile noastre si sa se reverse din suflet in 
viata din jurul nostru prin ganduri, prin cuvinte si prin toate faptele noastre zilnice. 

Calea catre aceasta imparatie este lunga, ea incepe de aici de pe pamant si continua sus, in ceruri. 
Si, ca orice calatorie, nu este lipsita de surprize si primejdii. Este greu sa mergem singuri pe aceasta 
cale, caci putem slabi sau ne putem rataci. Avem nevoie de o calauza sigura, de indrumare 
temeinica, de imbarbatare si ajutor pe aceasta cale spre imparatia lui Dumnezeu. Din mila lui 
Dumnezeu, avem o asemenea calauza sigura si incercata, o institutie sfanta, straveche si puternica, 
intemeiata pe Jertfa Mantuitorului, pe marturisirea Apostolilor, pe sangele martirilor, pe experienta 
si invataturile bogate ale Sfintei Scripturi si ale Sfintei Traditii. Aceasta venerabila calauza este 
Sfanta Biserica dreptmaritoare, inzestrata cu Sfintele ei Taine si cu toate bogatiile si harurile 
Sfantului Duh, de la intemeierea careia praznuim astazi aproape doua milenii. Sa ne folosim cu 
smerenie de puterile si de luminile ei! Sa cerem, sa primim si sa ne folosim cu dragoste de 
influentele ei binefacatoate, pentru curatirea noastra de pacate, pentru luminarea si innoirea noastra, 
pentru ocrotirea si imbarbatarea noastra pe calea vietii cinstite, curate si pasnice, pe calea mantuirii 
noastre, supunand voia noastra cea patimasa voii lui Dumnezeu si incepand toate rugaciunile 
noastre cu chemarea in ajutor a Sfantului Duh, Mangaietorul, Care este imparatul ceresc - Duhul 
Adevarului si Sfintitorul vietii noastre -, si sa ne rugam, zicand: "imparate ceresc, Mangaietorule, 
Duhul Adevarului, Carepretutindenea esti si toate le plinesti, Vistierul bunatatilor si Datatorule-de-
viata, vino si Te salasluieste intru noi si ne curatestepe noi de toata intinaciunea si mantuieste, 
Bunule, sufletele noastre". Amin 
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Lucrarea Sfantului Duh - Sfantul Ioan de Kronstadt 

 

Duhule Sfinte, Facatorule de viata, Unul fiind din Sfânta Treime, 

Tu esti viata si cuviinta, frumusetea tuturor fapturilor vii si neînsufletite, 

Tu esti culoarea si mireasma plantelor, 

Tu esti respiratia tuturor fiintelor organice si anorganice, fiindca Tu pricinuiesti rodirea, hranirea în plante, în 
arbori si în arbusti. 

Tu uzi roadele si le aduci la pârguire prin razele de soare, 

Tu luminezi prin soare, luna si stele, 

Tu pricinuiesti vânturile în vazduh si valurile în râuri, mari si lacuri, 

Tu le îmblânzesti, Tu pricinuiesti tunetele si fulgerele în crugul ceresc. 

Tu plasmuiesti si sadesti samânta omeneasca, si o cresti, si o modelezi într-un organism minunat, cum faci si 
cu toti embrionii de animale. 

Tu ai dat albinelor putinta sa faca faguri cu miere si paianjenului sa îsi teasa paienjenisul, iar viermilor de 
matase sa faca coconi. 

Pâna la nesfârsita felurime împodobesti tipurile fetelor omenesti de parte barbateasca si femeiasca, potrivit 
felurimii popoarelor si natiilor (raselor) si a climatelor pamântesti. 

Tu felurit înteleptesti în lucrurile lor popoarele si insii în parte spre îndestularea trebuintelor vietii de obste. 

Tu ai luminat si luminezi cu lumina întelegerii, înteleptind pe proroci si pe apostoli, pe cuviosi si pe drepti, 
pe nebunii pentru Hristos si pe toti sfintii. 

Tu înteleptesti pe arhitecti, pe sculptori, pe pictori ca sa lucreze în lemn, metal, granit si marmura, ca si pe 
mesterii care fac felurite lucruri din metal si din sticla: de la Tine este toata stiinta si toata arta. 

Tu Te pleci spre mila fata de pacatosi si pentru numele lui Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, Care a luat 
asupra Sa pacatele lumii, curatesti pacatele celor ce cred si se pocaiesc. 

Tu împaci si mângâi sufletele, renasti pe om prin Botez, 

Tu împartasesti sfintenie si întarire prin Mirungere, 

Tu dezlegi de pacate prin Pocainta, dupa credinta în lisus Hristos, 

Tu prefaci pâinea si vinul în preacuratul Trup si Sânge al Domnului, 

Tu savârsesti preotii, Tu binecauvantezi casatoria si zamislirea si pricinuiesti nasterea, 

Tu dezlegi pacatele si tamaduiesti trupul prin Maslu. 

Nenumarate sunt, Duhule Sfinte, lucrarile Tale cele de viata facatoare atat in natura cat si in imparatia harica 
a lui Hristos. 

Slava Tie , dimpreuna cu Tatal si cu Fiul !! 

Din Despre tulburarile lumii de astazi, Sfantul Ioan de Kronstadt 
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Pogorarea IN NOI a Sfantului Duh – conditia mantuirii 

“Cel ce a gresit dupa botez, vadit lucru, este dezbracat de Hristos, a pierdut imbrcamintea intru El si 
trebuie ca zi si noapte, cu credinta, cu post si cu lacrimi, sa ceara o noua imbracaminte in haina dreptatii 
lui Hristos. Hristos nu-i paraseste pe unii ca acestia cu totul, dar ii face sa-si simta goliciunea si-i misca sa se 
roage cu smerenie ca sa li se intoarca darul infranarii de la pacate. Cel ce nu este imbracat in Hristos nu poate 
implini poruncile lui. Sa ne rugam dar lui Hristos – singura noastra nadejde – ca sa ne izbaveasca de ranile 
patimase, sa ne sfinteasca simturile si sa ne invete pocainta si smerirea inimii. Leacul si tamaduitorul firii 
noastre slabite si bolnavicioase sunt Biserica si Domnul nostru Iisus Hristos. Daca El nu va intra in suflet si 
nu va imparati intr-insul in viata de acum, sufletul nu se va insanatosi si nu va avea nici o nadejde sa 
intre in Imparatia cerurilor (…) Dumnezeu ii invie din moartea duhovniceasca pe cei ce cred in Hristos inca 
din viata de acum. Ca semn al acestei invieri slujeste harul Sfantului Duh, pe care il da sufletului oricarui 
crestin, ca si cum i-ar da un alt suflet. Orice suflet crestin de aceea se si numeste credincios, pentru ca i s-a 
incredintat Sfantul Duh al lui Dumnezeu. In trupurile unor asemenea oameni Domnul Iisus Hristos coboara 
din cer ca intr-un mormant, se uneste cu sufletele lor, pe care le invie din moartea duhovniceasca si 
carora le daruieste o vedenie harica a slavei acestei invieri”. (Sf. Simeon Noul Teolog); 

“Inainte de plans si de lacrimi, nimeni sa nu ne amageasca cu vorbe desarte (Efeseni V, 6), nici sa nu ne 
amagim pe noi insine. Caci inca nu este in noi pocainta, nici adevarata parere de rau, nici frica de 
Dumnezeu in inimile noastre, nici nu ne-am invinovatit pe noi insine, nici n-a ajuns sufletul nostru la 
simtirea judecatii viitoare si a chinurilor vesnice. Caci daca ne-am fi invinovatit pe noi insine si am fi 
dobandit acestea si am fi ajuns la ele, indata am fi varsat si lacrimi. Iar fara de acestea, nici invartosarea 
inimii noastre nu se va inmuia vreodata, nici sufletul nostru nu va dobandi smerenie, nici nu vom izbuti 
sa ne facem smeriti. Iar cel ce nu s-a facut astfel, nu se poate uni cu Duhul Sfant. Si cel ce nu s-a unit cu 
Duhul acesta prin curatie, nu poate sa ajunga la vederea si cunostinta lui Dumnezeu si nu e vrednic sa se 
invete tainic virtutile smereniei” (Sf. Simeon Noul Teolog); 

“Ce altceva este cheia cunostintei daca nu harul Sfantului Duh, dat prin credinta, care produce 
cunostinta in adevar si deplina cunostinta si care deschide mintea noastra incuiata si acoperita, precum 
de multe ori, in multe chipuri si parabole – fara sa mai vorbesc de lamuririle de fata v-am spus-o si iarasi v-o 
spun. Usa este Fiul, caci zice: “Eu sunt usa (Ioan 10, 7). Cheia usii este Duhul Sfant: “Luati, zice, Duh 
Sfant; carora veti ierta pacatele vor fi iertate si carora le veti tine, vor fi tinute” (Ioan 20, 22-23). Iar casa 
este Tatal: “In casa Tatalui Meu multe locasuri sunt” (Ioan 14, 2). Luati aminte la intelesul duhovnicesc al 
cuvantului. Daca cheia nu deschide – caci zice “Acestuia portarul ii deschide” (Ioan 10, 3) – usa nu-i 
deschisa: nimeni nu intra in casa Tatalui, precum zice Hristos: ‘Nimeni nu vine la Tatal Meu decat prin 
Mine‘ (Ioan 14, 6)” (Sf. Simeon Noul Teolog); 

“Cei care nu implinesc in practica poruncile lui Hristos nu se pot invrednici de descoperirea Duhului 
Sfant, ca aceia care au privegheat intru ele, le-au implinit si si-au varsat sangele pentru ele. Caci precum un 
om, luand o carte pecetluita si inchisa, nu poate vedea ce este scris intr-ansa, nici nu poate intelege despre ce 
este vora cata vreme cartea ramane pecetluita, chiar daca ar fi invatat el toata intelepciunea lumii, tot asa si 
cel care are pe buze toate Sfintele Scripturi, precum am zis, nu va putea niciodata cunoaste, nici vedea 
tainica si dumnezeiasca slava, precum si puterea ascunsa in ele, daca nu va strabate toate poruncile lui 
Dumnezeu si nu va primi ajutorul Sfantului Duh, care sa-i deschida cuvintele ca o carte si sa-i arate 
tainic slava pe care ele o cuprind; si nu numai pe acestea, ci si bunatatile lui Dumnezeu ascunse in ele si 
sa-i descopere viata vesnica care izvoraste din ele. Bunatati care raman neacoperite si cu totul nearatate celor 
care le nesocotesc si le dispretuiesc. Lucru firesc! Fiindca ei au pironit toate simtirile de desertaciunile 
lumii si fiindca n-au alta dorire decat placerile vietii si frumusetile trupesti si, avand intunecata 
privirea sufletului, nu pot vedea frumusetile cele intelegatoare ale negraitelor bunatati ale lui 
Dumnezeu“. (Sf. Simeon Noul Teolog); 

“Da, fratii mei, prin faptele voastre alergati spre El; da, prieteni, treziti-va; da, nu va lasati intrecuti; 
da, nu vorbiti impotriva voastra inselandu-va pe voi insiva! Nu spuneti ca este cu neputinta sa primesti 
Duhul Sfant. Nu spuneti ca fara El este cu putinta sa fiti mantuiti. Nu spuneti ca poti sa Il ai fara sa 
stii...” (Sf. Simeon Noul Teolog); 

 “S-a pogorât Duhul Sfânt si ramâne în Biserica, savârsind lucrarea lui Hristos în fiecare credincios. 
Fiecare crestin este partas al Duhului. Acest lucru este atât de trebuincios, ca cel care nu are Duhul nu este 
al lui Hristos. Asadar, cerceteaza-te binisor: oare este în tine Duhul harului? Caci el nu ramâne la toti, ci 
se mai întâmpla sa si plece. Iata semnele lucrarii Duhului în om: mai întâi vine duhul pocaintei si îl învata 
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pe crestin a se întoarce catre Dumnezeu si a-si îndrepta viata; duhul pocaintei, savârsindu-si lucrarea, îl 
încredinteaza pe crestin duhului sfinteniei si curatiei, caruia îi urmeaza, în sfârsit duhul înfierii. Trasatura 
celui dintâi e râvna iubitoare de osteneala; trasatura celui de-al doilea – caldura si dulcea ardere a inimii; 
trasatura celui de-al treilea – simtirea înfierii, ce face sa iasa din inima suspinarea catre Dumnezeu: “Avva 
Parinte!“. Ia aminte pe care din aceste trepte te gasesti. Daca pe nici una, se cuvine sa te îngrijesti mai 
mult de sufletul tau“. (Sf. Teofan Zavoratul) 
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Rugaciuni din Slujba Plecarii Genunchilor  

(Vecernia din Duminica Cincizecimii) 

Iar noi, plecând genunchii la pământ, având capetele descoperite; iar preotul citeşte dintre Sfintele Uşi, 
stând în genunchi, [cu faŃa spre popor], rugăciunile: 

RUGĂCIUNEA ÎNTÂI 

Doamne, Cel ce eşti prea curat, neîntinat, fără de început, nevăzut, necuprins, de nepătruns cu mintea, 
neschimbat, neîntrecut, nemăsurat şi fără de răutate; Care singur ai nemurire, locuind în lumina cea neapropiată; 
Cel ce ai făcut cerul şi pământul şi marea şi toate cele zidite în ele; Care plineşti cererile, mai înainte de cerere; 
łie ne rugăm şi pe Tine Te chemăm, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Părintele Domnului şi Dumnezeului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi 
S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din pururea Fecioara Maria, Preaslăvita Născătoare de Dumnezeu; Care, mai 
întâi în cuvinte învăŃând, iar mai pe urmă şi cu fapta arătând, când a răbdat patima Sa cea mântuitoare, ne-a dat 
pildă nouă, smeriŃilor şi păcătoşilor şi nevrednicilor robilor Tăi, să-łi aducem łie rugăciuni, cu capetele şi cu 
genunchii plecaŃi, pentru păcatele noastre şi pentru greşealele cele din neştiinŃă ale credincioşilor. 

ÎnsuŃi, mult-Milostive şi Iubitorule de oameni, auzi-ne pe noi în orice zi Te vom chema, dar mai ales în ziua 
aceasta a Cincizecimii, în care Domnul nostru Iisus Hristos, după ce S-a înălŃat la ceruri şi a şezut de-a 
dreapta Ta, Dumnezeule şi Părinte, a trimis pe Duhul Sfânt peste SfinŃii Săi Ucenici şi Apostoli, Care a şezut 
peste fiecare dintr-înşii, şi s-au umplut toŃi de harul Lui cel neîmpuŃinat, şi au grăit într-alte limbi măreŃiile 
Tale şi au proorocit. Deci, auzi-ne pe noi, care acum ne rugăm łie, şi adu-łi aminte de noi, smeriŃii şi 
osândiŃii, şi alungă robia sufletelor noastre, Cel ce cu milostivirea Ta mijloceşti pentru noi.  

Primeşte-ne pe noi, care cădem înaintea Ta şi grăim: Greşit-am! Înaintea Ta suntem puşi din pântecele maicii 
noastre; Tu eşti Dumnezeul nostru. Dar, pentru că s-au scurs în zădărnicie zilele noastre, am pierdut ajutorul 
Tău, şi ne aflăm lipsiŃi de toată apărarea. Totuşi, nădăjduind în îndurările Tale, grăim către Tine: Păcatele 
tinereŃilor noastre şi ale neştiinŃei nu le pomeni, şi de cele ascunse ale noastre, curăŃeşte-ne pe noi. Nu ne 
lepăda pe noi în vremea bătrâneŃilor; când slăbeşte tăria noastră, nu ne părăsi pe noi. Mai înainte de a ne 
întoarce în pământ, învredniceşte-ne să ne întoarcem la Tine şi caută spre noi cu bună-voinŃă şi cu har. 
Cumpăneşte fărădelegile noastre cu îndurările Tale; pune adâncul îndurărilor Tale împotriva mulŃimii 
păcatelor noastre. Caută din înălŃimea Ta cea sfântă, Doamne, spre poporul Tău, care stă înainte şi aşteaptă 
de la Tine multă milă. Cercetează-ne pe noi cu bunătatea Ta. Izbăveşte-ne pe noi de tirania diavolului. 
Întăreşte viaŃa noastră cu poruncile Tale cele sfinte şi sfinŃitoare. Înger credincios păzitor pune poporului Tău 
şi pe toŃi ne adună în împărăŃia Ta. Dă iertare celor ce nădăjduiesc în Tine. Iartă-le lor şi nouă păcatele. 
CurăŃeşte-ne cu lucrarea Sfântului Tău Duh. Strică meşteşugirile vrăjmaşului cele împotriva noastră. 

RUGĂCIUNEA A DOUA, a Sfântului Vasile cel Mare: 

Binecuvântat eşti, Doamne, Stăpâne AtotŃiitorule, Care ai luminat ziua cu lumină de soare şi noaptea ai făcut-o 
să lucească cu sclipiri de foc; Care ne-ai învrednicit pe noi să trecem lungimea zilei şi să ne apropiem de 
începutul nopŃii. Ascultă rugăciunea noastră şi a întregului Tău popor, şi ne iartă nouă, tuturor, păcatele 
noastre cele de voie şi cele fără de voie. Primeşte rugăciunile noastre cele de seară şi trimite mulŃimea milei 
Tale şi a îndurărilor Tale peste moştenirea Ta. Ocroteşte-ne pe noi cu SfinŃii Tăi îngeri; întrarmează-ne pe noi 
cu armele dreptăŃii Tale. Îngrădeşte-ne pe noi cu adevărul Tău; păzeşte-ne pe noi cu puterea Ta; mântuieşte-ne 
de toată primejdia şi de tot vicleşugul celui potrivnic; şi ne dăruieşte nouă şi această seară, cu noaptea ce vine, 
şi toate zilele vieŃii noastre, desăvârşită, sfântă, cu pace, fără de păcat, fără sminteală, fără nălucire; pentru 
rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor SfinŃilor, care din veac łi-au plăcut łie. 

RUGĂCIUNEA A TREIA 

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care încă în această viaŃă cu noi fiind, ai dat oamenilor pacea Ta, 
şi darul Preasfântului Duh îl dăruieşti pururea celor credincioşi, spre moştenire nestricată iar astăzi, mai arătat, 
ai trimis acest dar Ucenicilor şi Apostolilor Tăi, şi ai întărit buzele lor cu limbi de foc, prin care tot neamul 
omenesc primind cunoştinŃa de Dumnezeu în a sa limbă şi în auzul urechilor, ne-am luminat cu lumina 
Duhului şi am scăpat din înşelăciune, ca dintr-un întuneric; şi prin împărŃirea limbilor de foc celor văzute, cu 
lucrarea cea mai presus de fire, ne-am învăŃat a crede în Tine Dumnezeu, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt: 
o Dumnezeire, o Putere şi o Stăpânire. Tu, dar, Cel ce eşti raza Tatălui şi chipul neschimbat şi nemutat al 
fiinŃei şi al firii Lui, Izvorul înŃelepciunii şi al harului, deschide-mi şi mie păcătosului buzele şi mă învaŃă, cum 
se cuvine şi pentru ce trebuie să mă rog. Că Tu eşti Cel ce ştii mulŃimea cea multă a păcatelor mele, dar 
milostivirea Ta va covârşi noianul acestora; că, iată, cu frică stau înaintea Ta, punând deznădăjduirea sufletului 
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meu în faŃa adâncului milei Tale. Îndreptează viaŃa mea, Cel ce îndreptezi toată făptura cu cuvântul şi cu 
puterea cea negrăită a înŃelepciunii. Cel ce eşti liman lin al celor cuprinşi de valuri, şi-mi arată calea pe care să 
merg. Dă gândurilor mele duhul înŃelepciunii Tale; dăruieşte nepriceperii mele duhul înŃelepciunii; adumbreşte 
faptele mele cu duhul temerii de Tine, duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele şi cu duh stăpânitor 
întăreşte alunecarea cugetului meu. Ca în toate zilele, fiind îndreptat, cu Duhul Tău cel bun, spre ceea ce este 
de folos, să mă învrednicesc a împlini poruncile Tale şi pururea să-mi aduc aminte de venirea Ta cea slăvită, 
care va cerceta faptele noastre; şi să nu mă laşi ca să mă amăgesc cu plăcerile cele stricăcioase ale lumii 
acesteia, ci întăreşte-mă să doresc câştigarea bunătăŃilor celor viitoare, că Tu ai zis, Stăpâne: Oricâte va cere 
cineva în numele Tău, fără împiedicare va lua de la Dumnezeu, Părintele cel împreună veşnic cu Tine.  

Pentru aceasta, şi eu, păcătosul, la Pogorârea Sfântului Tău Duh, mă rog bunătăŃii Tale: Câte am cerut, dă-mi 
mie spre mântuire. Aşa, Doamne, Care eşti dăruitor bun şi bogat, dătător de toată facerea de bine, împlineşte 
rugăciunea mea, căci Tu eşti îndurător, miluitor, părtaş fără de păcat al trupului nostru şi Te pleci cu iubire şi 
milostivire spre cei ce-şi pleacă la Tine genunchii, curăŃind păcatele noastre. Pentru  aceasta dă, Doamne, 
poporului Tău, îndurările Tale; auzi-ne pe noi din cerul cel sfânt al Tău; sfinŃeşte-ne pe noi cu puterea dreptei 
Tale celei mântuitoare; acoperă-ne pe noi cu acoperământul aripilor Tale; nu trece cu vederea făptura 
mâinilor Tale. łie Unuia am greşit, dar łie Unuia şi slujim. Nu ştim să ne închinăm vreunui dumnezeu 
străin, nici să tindem mâinile noastre, Stăpâne, la alt dumnezeu. Iartă-ne nouă greşealele, primeşte 
rugăciunile noastre, cele cu plecare de genunchi, tinde-ne nouă, tuturor, mână de ajutor. Primeşte rugăciunea 
tuturor ca o tămâie bine-primită, ce se înalŃă înaintea împărăŃiei Tale celei prea bune. 

RUGĂCIUNEA A PATRA, a Sfântului Vasile cel Mare: 

Doamne, Doamne, Care ne-ai izbăvit pe noi de toată săgeata ce zboară ziua, izbăveşte-ne pe noi şi de tot 
lucrul ce umblă în întuneric. Primeşte ca o jertfa de seară ridicarea mâinilor noastre. Învredniceşte-ne să 
trecem şi vremea nopŃii fără de prihană, neispitiŃi de rele; şi ne izbăveşte pe noi de toată tulburarea şi 
îngrozirea ce ne vine de la diavol. Dăruieşte sufletelor noastre umilinŃă şi cugetele noastre grijă de întrebarea 
ce ni se va face la Judecata cea înfricoşătoare şi dreaptă. Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre şi omoară 
păcatul din mădularele noastre cele pământeşti; ca şi în liniştea somnului să ne luminăm prin cugetarea la 
judecăŃile Tale. Depărtează de la noi toată nălucirea necuviincioasă şi pofta cea vătămătoare. Şi ne scoală pe 
noi, la vremea rugăciunii, întăriŃi în credinŃă şi sporind în poruncile Tale. 

RUGĂCIUNEA A CINCEA 

Izvorul cel pururea izvorâtor de viaŃă şi de lumină, Putere ziditoare, împreună-veşnică cu Tatăl, Cel ce ai 
plinit cu prisosinŃă toată rânduiala cea pentru mântuirea oamenilor, Hristoase, Dumnezeul nostru; Care ai 
rupt legăturile cele nedezlegate ale morŃii şi încuietorile iadului, zdrobind mulŃimea duhurilor celor viclene; 
Cel ce Te-ai adus pe Tine pentru noi jertfa nevinovată, dându-łi spre junghiere trupul cel preacurat, neatins 
şi neîntinat de nici un păcat; şi prin această înfricoşătoare şi negrăită jertfire ne-ai dăruit nouă viaŃă de veci; 
Cel ce Te-ai pogorât în iad şi ai sfărâmat încuietorile cele veşnice, şi celor ce şedeau în întuneric le-ai arătat 
ieşire, iar pe şarpele cel din adânc, începătorul răutăŃii, l-ai vânat cu înŃeleaptă meşteşugire dumnezeiască şi 
l-ai legat cu lanŃurile întunericului în iad şi l-ai închis cu puterea Ta ce nemăsurată în focul cel nestins şi în 
întunericul cel mai din afară; ÎnŃelepciunea Tatălui, Cea cu nume mare, Tu, Cel ce Te-ai arătat mare Ajutător 
al celor năpăstuiŃi şi ai luminat pe cei ce şedeau în întuneric şi în umbra morŃii, Tu, Doamne al slavei celei 
veşnice, Fiule iubit al Părintelui Celui Preaînalt, Lumină veşnică din Lumina veşnică, Soare al dreptăŃii, auzi-
ne pe noi care ne rugăm łie: Odihneşte sufletele robilor Tăi, ale părinŃilor şi fraŃilor noştri, care au adormit 
mai-înainte, şi ale celorlalte rudenii după trup şi ale tuturor celor de o credinŃă cu noi, pentru care şi face 
acum pomenire, că stăpânirea Ta este peste toŃi şi în mâna Ta Ńii toate marginile pământului.  

Stăpâne AtotŃiitorule, Dumnezeule al părinŃilor şi Doamne al milei, Făcătorule al neamului celui muritor şi al 
celui nemuritor şi a toată firea omenească, ce se zideşte şi iarăşi se strică; Ziditorule al vieŃii şi al morŃii, al trăirii 
celei de aici şi al mutării celei de acolo; Cel ce măsori anii celor vii şi rânduieşti ceasul morŃii; Care duci şi scoŃi 
din iad; Cel ce legi în neputinŃă şi dezlegi în putere; Care tocmeşti cele de aici spre trebuinŃă şi orânduieşti cu 
folos cele viitoare; Care ai însufleŃit cu nădejdea învierii pe cei vătămaŃi cu boldul morŃii, ÎnsuŃi, Stăpâne al 
tuturor, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare 
departe; Care şi în această mai de pe urmă, mare şi mântuitoare zi a Cincizecimii ai arătat nouă taina Sfintei, 
Celei de o fiinŃă şi pururea veşnice, nedespărŃitei şi neamestecatei Treimi, şi ai vărsat pogorârea şi venirea 
Sfântului şi de viaŃă Făcătorului Tău Duh, în chip de limbi de foc, peste sfinŃii Tăi Apostoli; şi punându-i pe ei 
vestitori ai credinŃei noastre celei creştineşti, i-ai arătat mărturisitori şi propovăduitori ai învăŃăturii celei 
adevărate despre Dumnezeu; Care şi la acest praznic, cu totul desăvârşit şi mântuitor, ai binevoit a primi 
rugăciuni de mijlocire pentru cei ŃinuŃi în iad, dându-ne nouă mari nădejdi că vei trimite uşurare şi mângâiere 
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celor cuprinşi de întristări apăsătoare, auzi-ne pe noi, smeriŃii robii Tăi, care ne rugăm łie, şi odihneşte sufletele 
robilor Tăi, celor mai dinainte adormiŃi, în loc luminat, în loc cu verdeaŃă, în loc de odihnă, de unde a fugit toată 
durerea, întristarea şi suspinarea; aşază sufletele lor în locaşurile drepŃilor şi fă-i vrednici de pace şi de iertare. 
Căci nu morŃii Te vor lăuda pe Tine, Doamne, şi nici cei din iad vor îndrăzni a-łi aduce łie mărturisire, ci noi, 
cei vii, Te binecuvântăm, Te rugăm şi aducem łie rugăciuni de milostivire şi jertfe pentru sufletele lor. 

RUGĂCIUNEA A ŞASEA 

Dumnezeule cel Mare şi veşnic, Cel sfânt şi iubitor de oameni, Care ne-ai învrednicit pe noi să stăm şi în 
acest ceas înaintea slavei Tale celei neapropiate, spre cântarea şi lauda minunilor Tale, îndură-Te de noi, 
nevrednicii robii Tăi, şi ne dă nouă har, ca să-łi aducem łie, cu inimă înfrântă şi smerită, slăvirea cea întreit 
sfântă şi mulŃumită pentru darurile Tale cele mari, pe care le-ai făcut şi le faci totdeauna nouă. Adu-łi 
aminte, Doamne, de neputinŃa noastră şi nu ne pierde pe noi pentru fărădelegile noastre, ci fă milă mare cu 
noi smeriŃii, ca, scăpând de întunericul păcatului, să umblăm în lumina dreptăŃii şi, înarmându-ne cu armele 
luminii, să vieŃuim nebântuiŃi de toată meşteşugirea vicleanului, şi cu îndrăzneală să Te preaslăvim pentru 
toate, pe Tine, Unul, Dumnezeul cel Adevărat şi Iubitor de oameni, căci într-adevăr şi cu dreptate este o 
mare taină a Ta, Stăpâne şi Făcătorul tuturor, risipirea cea vremelnică a făpturilor Tale, şi după aceea 
alcătuirea din nou şi odihna cea de veci. łie ÎŃi mulŃumim pentru toate; pentru intrarea noastră în lumea 
aceasta şi pentru ieşirea din ea, care, după făgăduinŃa Ta cea nemincinoasă, ne arvuneşte nouă de mai înainte 
nădejdea învierii şi a vieŃii celei nestricăcioase, pe care fă ca să o dobândim, la a doua venire a Ta, ce va să 
fie. Că Tu eşti şi începătorul învierii noastre şi Judecătorul nemitarnic şi iubitor de oameni pentru cele făcute 
în viaŃă, Stăpân şi Domn al răsplătirii; Care Te-ai făcut asemenea nouă, părtaş trupului şi sângelui, prin 
smerirea cea mai adâncă, şi ai avut inimă plină de milostivire pentru pătimirile noastre cele fără de osândă, 
prin aceea că ÎnsuŃi le-ai cercat de bunăvoie, ÎnsuŃi fiind cercat prin cele pătimite, Te-ai făcut ajutător de 
bunăvoie nouă, celor supuşi la încercări; pentru care ne-ai şi adus pe noi la a Ta nepătimire. 

Primeşte deci, Stăpâne, cererile şi rugăciunile noastre şi odihneşte pe toŃi părinŃii fiecăruia, pe maici, pe fraŃi, pe 
surori, pe fii, pe cei dintr-o rudenie şi dintr-o seminŃie, şi toate sufletele care au adormit mai înainte în nădejdea 
învierii şi a vieŃii de veci; şi aşează sufletele şi numele lor în cartea vieŃii, în sânurile lui Avraam, ale lui Isaac şi 
ale lui Iacov, în latura celor vii, în împărăŃia cerurilor, în raiul desfătării, ducându-i pe toŃi, prin îngerii Tăi cei 
luminaŃi, în sfintele Tale locaşuri, ridicând împreună şi trupurile noastre, în ziua în care ai hotărât, după 
făgăduinŃele Tale cele sfinte şi adevărate. Căci nu este, Doamne, moarte, pentru robii Tăi, când ieşim din trup şi 
venim la Tine, Dumnezeule, ci mutare de la cele mai pline de întristare la cele mai bune şi mai vesele, şi odihnă 
şi bucurie. Iar de am şi greşit łie ceva, fii milostiv şi nouă şi acelora, pentru că înaintea Ta nimeni nu este curat 
de întinăciunea, chiar de ar fi viaŃa lui doar o singură zi. Că numai Ta singur Te-ai arătat pe pământ fără de 
păcat, Domnul nostru Iisus Hristos, prin Care toŃi nădăjduim să dobândim milă şi iertare de păcate. Pentru 
aceasta, ca un Dumnezeu bun şi iubitor de oameni, dezleagă, lasă şi ne iartă nouă şi acelora, căderile în păcate, 
cele cu voie şi cele fără de voie, cele cu ştiinŃă şi cele fără de ştiinŃă, cele arătate şi cele ascunse, cele cu lucrul şi 
cele cu gândul, cele cu cuvântul şi cele din toate umbletele şi mişcările noastre. Şi celor care s-au mutat de aici 
mai înainte, dăruieşte-le izbăvire şi iertare; iar pe noi, care suntem aici, ne binecuvintează, dăruindu-ne sfârşit 
bun şi paşnic şi nouă şi la tot poporul Tău şi, revărsând asupra noastră îndurările milei şi ale iubirii de oameni, la 
venirea Ta cea înfricoşătoare şi de temut fă-ne vrednici de împărăŃia Ta. 

RUGĂCIUNEA A ŞAPTEA 

Dumnezeule cel Mare şi Preaînalt, Care singur ai nemurire şi locuieşti în lumina cea neapropiată; Cel ce ai 
făcut toată făptura cu înŃelepciune; Cel ce ai despărŃit lumina de întuneric şi ai pus soarele spre stăpânirea 
zilei, iar luna şi stelele spre stăpânirea nopŃii; Cel ce ne-ai învrednicit pe noi, păcătoşii, ca şi în ziua de astăzi 
să întâmpinăm faŃa Ta întru mărturisire şi să-łi aducem slujbă de seară; ÎnsuŃi, Iubitorule de oameni, 
Doamne, îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea Ta şi o primeşte ca pe o mireasmă cu bun miros. 
Şi ne dă nouă această seară de acum şi noaptea care vine, cu pace. Înarmează-ne cu armele luminii. 
Izbăveşte-ne pe noi de frica de noapte, şi de tot lucrul ce se petrece în întuneric; şi ne dăruieşte nouă somnul, 
pe care ni l-ai dat spre odihnă, pentru neputinŃa noastră, ferit de toată nălucirea diavolească. Aşa. Stăpâne al 
tuturor, Dătătorule de bunătăŃi, dă-ne ca şi în aşternuturile noastre, umilindu-ne, să pomenim şi noaptea 
numele Tău cel preasfânt; şi cu gândirea la poruncile Tale fiind luminaŃi, să ne sculăm cu bucurie 
sufletească, spre slăvirea bunătăŃii Tale, aducând milostivirii Tale cereri şi rugăciuni pentru păcatele noastre 
şi ale întreg poporului Tău, pe care, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cu milă îl 
cercetează. 

sursa: http://www.myriobiblos.gr/texts/romanian/slujba.html 
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Asteptand duhul… cum sa ne pregatim de Cincizecime? 

 

Din: “Cugetarile unei inimi smerite. Un document din secolul al XV-lea despre viata duhovniceasca“, 
Editura Cartea Ortodoxa si Editura Egumenita 

“Iar acum sa indreptam cuvantul nostru catre subiectul ce 
ne sta inainte. Sfintele Pasti au trecut, Inaltarea Domnului a 
trecut, iar acum asteptam Sfantul Praznic al Cincizecimii. 
Au fost Praznice mari si sfinte, iar acum am ajuns la o mare 
si sfanta perioada de pregustare si pregatire pentru acel 
Praznic de capatai care incununeaza randuiala ciclica a 
sfintelor paresimi si a Sfintei Cincizecimi. 

Dupa Inaltarea la cer a Domnului nostru Iisus Hristos, Care 
a desavarsit mantuirea neamului omenesc, dupa ce lumina 
de suflet mantuitoare a Invierii a stralucit in tot pamantul, 
iar Sfintii Ucenici s-au desfatat in bucuria de vesnicie 
arvunitoare si de neinstrainat a Invierii din morti a 
Invatatorului si Domnului lor, statornicindu-se in cunostinta 
deplina a marii biruinte pe care Hristos Dumnezeu a 
castigat-o asupra raului de obste si asupra mortii, si in care 
ei au fost chemati sa se impartaseasca (cf. Ioan 16:33; I 
Ioan 2: 14; 5: 4), Sfintii Apostoli, dupa cum le poruncise 
Mantuitorul, asteptau in Ierusalim pogorarea Sfantului Duh 
(cf. Luca 24. 49; Fapte 1: 4-5). 

Aceasta a fost de trebuinta pentru ca ei sa fie unsi si intariti 
intru lucrarea propovaduirii in lume a dumnezeiestii 
Evanghelii. Aici le-a deschis inainte-le o mare si slavita 
cale, una plina de mari greutati. Desigur ca puterea 
omeneasca nu ne-ar ingadui prea mult ca sa putem pasi pe 
aceasta cale, daramite sa urmam aceasta cale imparateasca catre sfarsitul cel biruitor. Dar Duhul Sfant, care 
S-a pogorat peste Biserica Fiului lui Dumnezeu, ii va face vrednici de aceasta sarcina si-i va calauzi prin 
aceeasi minune prin care ei au intrat in istorie. Si anume: El ii va face biruitori ai lumii, pe ei, care n-aveau 
nici sabie, nici pavaza, nici legiuni, nici vase de razboi, nici arme de atac; El ii va arata ca pe niste mareti 
vulturi inaripati zburand deasupra colturilor lumii, pe ei, care nu aveau carute rapide, nici vase inaripate, nici 
drumuri, nici porturi; El le va hotari ingeri care vor izgoni cetele printului acestei lumi; pe ei, care au ramas 
muritori, pe care i-a imbracat in slabiciunea carnii, El i-a aratat lumii ca pe cei mai bogati dintre oameni, care 
au castigat toata lumea pentru Hristos, pe ei, care au ramas saraci de toate bogatiile pamantesti, pribegi fara 
casa pe caile acestei lumi, El i-a dovedit ca niste oameni intelepti, care n-au luat nimic din filozofia 
greceasca, nici din intelepciunea acestui veac, dar care, cu toate acestea, in mrejele lor de pescari au prins 
intreaga lume, inecand toata stricaciunea paganatatii in cunostinta de Dumnezeu si in marele adanc al 
dumnezeiestii intelepciuni. Nu este aceasta o minune a minunilor? 

Si asa, dupa Inaltarea Domnului, Sfintii Apostoli au stat intru asteptarea venirii Duhului Sfant, pe Care inca 
nu-L cunosteau, din Care nu gustasera si pe Care nu L-au experiat, caci Sfantul Duh nu Se pogorase inca 
peste Biserica. Iar ei nu doar au asteptat acest mare dar pe care urmau sa-l primeasca, ci, dupa zisa Scripturii: 
Toti acestia, intr-un cuget, staruiau in rugaciune si in cerere (Fapte 1:14). 

Iubite frate, dupa ce deunazi am praznuit Inaltarea Domnului, dupa Invierea lui Hristos, acum ca drumul 
nevointei s-a deschis si pentru tine, trebuie sa starui mai departe in rugaciune in asteptarea acelei mari si 
pline de incununare sarbatoare a Cincizecimii.  

Desigur ca, de la acea prima Cincizecime din vremea Sfintilor Apostoli, Sfantul Duh a fost si va fi pentru 
totdeauna si cu putere in Biserica, iar harul Sau, fara a se micsora vreodata, savarseste toate Tainele in tot 
timpul anului. Dar cunoaste ca de Praznicul Sfintei Cincizecimi, cand Sfanta Biserica praznuieste biruitoare 
varsarea Duhului Sfant peste Biserica, aceasta nu este numai o aducere aminte a unui eveniment trecut – in 
ciuda faptului ca acest eveniment deosebit a fost la vremea lui de o mare insemnatate atat pentru trecut, cat si 
pentru prezent si viitor (toate sarbatorile si Tainele savarsite in Biserica au semnificatie pentru viitor), ci 
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aceasta este si o deosebita si preaimbelsugata varsare a Duhului Sfant in Biserica, cand harul Sau ii 
pecetluieste cu mare putere pe cei ce in acea zi vin cu rugaciune in biserici si, plecandu-si inimile si 
genunchii, se roaga sa primeasca pe Sfantul Duh in sufletele lor si binecuvantare peste vietile lor. 

Sfintii Apostoli, asa cum am zis, staruiau in rugaciune si in cerere, asteptand pogorarea Sfantului Duh. Asa si 
tu, urmand pilda lor, roaga-te de mai-nainte, si cu rugaciune infocata gateste-te in asa fel ca harul Sfantului 
Duh nu numai sa te atinga ci si sa vina si sa ramana neincetat in inima ta. Nu cugeta ca rastimpul dintre 
Inaltare si Cincizecime este un fel de distanta goala. Nu, acest timp ne este dat cu un scop – acela sa ne 
putem pregati pentru a primi un mare har si o mare taina. Mai mult, in Scriptura nu se spune ca, asteptand 
pogorarea Sfantului Duh, Apostolii staruiau in rugaciune si post, asa cum faceau in alte ocazii (cf. Fapte 
13:3; 14: 23; I Cor. 7:5; II Cor.6:5, 11:27). Zice doar ca ei au staruit in rugaciune si cereri, si ca asteptarea lor 
pentru acest mare dar (cf. Fapte 11:20) nu era insotita de osteneli si greutati; in acest moment nevointa lor 
era doar duhovniceasca. Pogorarea Sfantului Duh a fost inceputul unui Nou Veac, pregustarea fericitei vieti 
din Rai, unde vor fi rasplatiti pentru nevointele ascetice, dar nu si nevointe; va fi o vreme de odihna si pace, 
nu truda si razboaie… Iar acum, de la tine nu se cer post sau metanii, ci numai asteptare bucuroasa a harului 
si o staruinta in rugaciune. Ia aminte sa nu fii in negrija in aceasta privinta. Ca si Sfintii Ucenici ai lui Hristos 
in vremurile cele vechi, si tu, de asemenea, care esti ucenic al lui Hristos, ramai in Biserica, laudand si 
binecuvantand pe Dumnezeu (Luca 24:53). 

Si asa, dupa Inaltarea in trup si pana la Cincizecime, Sfintii Apostoli au asteptat venirea Sfantului Duh. Din 
pricina ca Duhul Sfant inca nu se pogorase, Biserica nu primise inca acel nepretuit, neasemuit Dar. Trupul 
Bisericii era, cum s-ar zice, fara suflet, neinsufletit. Duhul Sfant inca nu venise sa dea viata si sa 
insufleteasca Biserica lui Hristos, inima Bisericii nu incepuse sa bata[1]. 

O, Duhule al lui Dumnezeu, vino si Te salasluieste in inima Bisericii Fiului lui Dumnezeu! O, Duhule Sfinte, 
vino si in bisericile noastre cele pamantesti si in inimile noastre! Da, frate, Duhul Sfant va veni in bisericile lui 
Dumnezeu. Ai grija sa te invrednicesti ca El sa vina si in trupul si in sufletul tau. Stii ca Biserica este acolo 
unde este si Duhul; fara Duhul Sfant nu poate fi nici o Biserica. Din aceasta pricina, adunarile eretice nu pot fi 
numite Biserici, chiar daca formele lor exterioare sunt asemanatoare celor ale Bisericii. Sa stii ca acesta este 
doar un cadavru fara viata. Duhul Sfant salasluieste acolo unde este credinta dreapta si o puternica adeverire in 
virtute si adevar [a acesteia]. Despre o astfel de Biserica marturiseste Domnul ca de Mireasa Sa, adresandu-I-
se profetic: Toata esti frumoasa, draga mea, si fara nici o pata (Cantarea Cantarilor 4:7). 

Frate al meu, tie iti zic: si tu esti biserica a lui Dumnezeu, dupa cuvintele dumnezeiescului Pavel:…trupul 
vostru este templu [biserica] al Duhului Sfant care este in voi, pe care-L aveti de la Dumnezeu si voi nu 
sunteti ai vostri (I Cor. 6: 19). Cum s-ar spune, tu nu-ti mai apartii, ci esti al lui Dumnezeu; esti al Domnului 
Iisus Hristos, Care te-a mantuit cu mare pret (I Cor. 4: 20), scumpul Lui Sange, prin care te-a rascumparat 
pentru Sine (cf. Fapte 20: 28). Pentru aceasta esti biserica a lui Dumnezeu. Duhul Sfant locuieste intru tine 
cand ai credinta ortodoxa si cand modul tau de viata e pe potriva acestei credinte. 

Cand credinta ta a fost slabita sau ai pacatuit intr-un fel sau altul, nu te intrista! Sau, mai degraba: da, 
intristeaza-te, dar nu deznadajdui, caci Dumnezeu iti vede slabiciunea: Carnea este neputincioasa, asa ti-a 
zis, in bunavointa Sa, Facatorul tau (Mt. 26: 41). Templele pamantesti sunt supuse stricaciunii si trebuie 
refacute, si sunt facute din piatra, caramida, marmura, fier – materiale mult mai tari decat trupul tau care, ca 
urmare a Caderii, transmite slabiciunile si predispozitiile sale fata de boli mai departe chiar sufletului tau 
celui nemuritor. 

Daca iti arati ardoarea, atunci, in ziua Cincizecimii, pe cand te vei ruga, templul tau se va innoi, iar harul 
Duhului Sfant este puternic a-l face inca o data mai puternic si mai maret. Roaga-te ca niciodata sa nu 
incetezi a fi templu al lui Dumnezeu, si ca Duhul Sfant nu numai sa nu Se departeze niciodata de la tine, ci sa 
te si innoiasca, sa te intareasca, sa te sfinteasca si sa te umple cu har“. 
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Frate, stii tu Cine este Duhul Sfant? 

Din: “Cugetarile unei inimi smerite. Un document din secolul al XV-lea despre viata duhovniceasca“, 
Editura Cartea Ortodoxa si Editura Egumenita 

 “Si asa, dupa inaltarea in trup si pana la Cinzecime, Sfintii Apostoli au asteptat venirea Sfantului Duh. Din 
pricina ca Duhul Sfant inca nu Se pogorase, Biserica nu primise inca acel nepretuit, neasemuit dar. 
Trupul Bisericii era, cum s-ar zice, fara suflet, neinsufletit. Duhul Sfant inca nu venise sa dea viata si 
sa insufleteasca Biserica lui Hristos, inima Bisericii inca nu incepuse sa bata. 

O, Duhule al lui Dumnezeu, vino si Te salasluieste in inima Bisericii Fiului lui Dumnezeu! O, Duhule Sfinte, 
vino si in bisericile noastre cele pamantesti si in inimile noastre! 

Da, frate, Duhul Sfant va veni in bisericile lui Dumnezeu. Ai grija sa te invrednicesti ca El sa vina si in 
trupul si in sufletul tau. Stii ca Biserica este acolo unde este si Duhul; fara Duhul Sfant nu poate fi nicio 
Biserica. Din aceasta pricina, adunarile eretice nu pot fi numite Biserici, chiar daca formele lor 
exterioare sunt asemanatoare celor ale Bisericii. Sa stii ca acesta este doar un cadavru fara viata. 
Duhul Sfant salasluieste acolo unde este credinta dreapta si o puternica adeverire in virtute si adevar [a 
acesteia]. Despre o astfel de Biserica marturiseste Domnul ca de Mireasa Sa, adresandu-I-se profetic: Toata 
esti frumoasa, draga Mea, si fara nicio pata (Cantarea Cantarilor 4:7). 

Frate al meu, tie iti zic: si tu esti biserica a lui Dumnezeu, dupa cuvintele dumnezeiescului Pavel: “… trupul 
vostru este templu [biserica] al Duhului Sfant care este in voi, pe care-L aveti de la Dumnezeu, si voi nu 
sunteti ai vostri (I Cor. 6:19). Cum s-ar spune, tu nu-ti mai apartii, ci esti al lui Dumnezeu; esti al 
Domnului Iisus Hristos, Care te-a mantuit cu mare pret (I Cor. 4:20), scumpul Lui Sange, prin care te-a 
rascumparat pentru Sine (cf. Fapte 20:28). Pentru aceasta esti biserica a lui Dumnezeu. 

Duhul Sfant locuieste intru tine cand ai credinta ortodoxa si cand modul tau de viata e pe potriva acestei 
credinte. Cand credinta ta a fost slabita sau ai pacatuit intr-un fel sau altul, nu te intrista! Sau, mai 
degraba: da, intristeaza-te, dar nu deznadajdui, caci Dumnezeu iti vede slabiciunea: Carnea este 
neputincioasa, asa ti-a zis, in bunavointa Sa, Facatorul tau (Mt. 26:41). Templele pamantesti sunt supuse 
stricaciunii si trebuie refacute, si sunt facute din piatra, caramida, marmura, fier – materiale mult mai tari decat 
trupul tau care, ca urmare a caderii, transmite slabiciunile si predispozitiile sale fata de boli mai departe chiar 
sufletului tau celui nemuritor. Daca iti arati ardoarea, atunci, in ziua Cincizecimii, pe cand te vei ruga, templul 
tau se va innoi, iar harul Duhului Sfant este puternic a-l face inca o data mai puternic si mai maret. Roaga-te 
ca niciodata sa nu incetezi a fi un templu al lui Dumnezeu, si ca Duhul Sfant nu numai sa nu Se 
departeze niciodata de la tine, ci sa te si innoiasca, sa te intareasca, sa te sfinteasca si sa te umple cu har. 

Frate, intelegi tu cine este Duhul Sfant? Duhul Sfant este lumina de mai-nainte de veci; El este Focul de 
viata facator; El este Datatorul vietii si Viata Insasi; El este Minte si Putere, ale Carui adancuri niciun muritor 
– nici chiar puterile ingeresti – nu le poate atinge sau descrie! Duhul Sfant este Dumnezeu, a treia Persoana 
a Sfintei Treimi, purcezand de la Tatal [si fiind trimis in lume] prin Fiul, fiind impreuna-slavit si 
imparatind pe acelasi tron cu ei. Duhul Sfant este Cel mai minunat dintre toate cele ce sunt pe pamant. 

Frate, stii tu Cine este Duhul Sfant? Daca spui: “Da, stiu”, te afli in mare inselare, si ma tem pentru tine, 
caci numai Dumnezeu Se cunoaste pe Sine Insusi, dupa cuvantul Apostolului: Cele ale lui Dumnezeu nimeni 
nu le stie, fara numai Duhul lui Dumnezeu (I Cor. 2:11) Pentru eretici este firesc sa se “infrateasca” cu Duhul 
Sfant, dar noua, ortodocsilor, ni se cere ca insusi numele Duhului Sfant sa-l rostim cu frica si cutremur. 
Daca spui: “Nu, nu stiu”, de asemenea ma tem si ma intristez pentru tine, deoarece aceasta arata ca viata ta 
este inca o noapte intunecata. Frate, trebuie sa-L cunosti pe Duhul Sfant dupa putinul de care suntem in stare, 
caci de nu va locui Duhul Sfant inlauntrul tau, nu esti al lui Hristos; daca Duhul nu-ti atinge inima in 
aceasta viata, vai tie, caci esti inca mort duhovniceste (cf. Rom. 8:9-10). 

(…) 

Pentru aceasta, in ziua praznicului Sfintei Cincizecimi, atunci cand, frate, cu evlavie si cu genunchii plecati, 
asculti rugaciunile rostite de preot, ce graieste pentru turma si in numele turmei sale, incredinteaza-te 
pentru ce te rogi. In aceasta zi, Duhul Sfant este in mod vadit prezent in Biserica si asculta rugaciunile! 
Din aceasta pricina, frate, ia aminte, socoteste de dinainte si cugeta la ce-I vei cere lui Dumnezeu. Poate ca ai 
multe tristeti si necazuri care iti ingreuiaza inima, si vrei sa-I ceri lui Dumnezeu sa-ti usureze aceste greutati 
si sa te ajute. Roaga-te pentru aceasta. Dar, ceea ce este de o insemnatate si intaietate nesfarsit mai mare…, 
trebuie sa-L implori pe Dumnezeu sa-ti dea harul Duhului Sfant si sa-ti umple sufletul pana la 
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revarsare, pana la capatul puterilor. Cu alte cuvinte, trebuie sa ceri sa te primeasca, inca din viata 
aceasta, in Imparatia Cerurilor, ca sa-ti dea arvuna si inceputul viitorului, desfatarea cea vesnica.  

Mai adaug chiar si ca numai aceasta singura trebuie sa-ti fie rugaciunea din acea zi. Dar carnea este 
neputincioasa, iar lui Dumnezeu cere-I – dupa neputinta ta – si ceva din cele pamantesti. Dumnezeu va lua 
aminte la tine, dupa cum este scris: Domnul te va auzi in ziua necazului (Ps. 19:2). Dar nu uita, cu niciun 
chip nu trebuie sa uiti ca cea mai insemnata dintre cererile tale trebuie sa fie aceea de a primi harul 
Duhului Sfant. Cunoaste, frate, ca daca vei primi acest dar, nu vei avea nevoie de nimic altceva, nici nu vei 
dori ceva mai mult, caci Duhul Sfant este o Comoara plina de bunatati, dincolo de orice masura. (…) Astfel, 
de Praznicul Cinzecimii, cand praznuim Pogorarea Duhului Sfant asupra Bisericii, roaga-te fierbinte 
ca Duhul Sfant sa Se pogoare asupra ta, pregatindu-te dinainte cu rugaciune si citiri duhovnicesti. (…) 

Duhul Sfant a fost dintotdeauna, este si va fi. Roaga-te Lui ca sa Se pogoare peste tine, ca si tu sa afli 
intotdeauna harul Sau. Duhul Sfant este Viata tuturor fiintelor, Duhul Datator de viata. Duhul Sfant este Foc. 
Roaga-te ca sa prefaca in cenusa tot ceea ce este inlauntrul tau fara folos, si ca sa aprinda candela inimii 
tale si sa arda intru toti vecii, ca niciun intuneric sa nu o cuprinda. Duhul Sfant este Lumina. Roaga-te sa 
te lumineze, ca sa stralucesti ca un soare pe cerul duhovnicesc al Imparatiei lui Dumnezeu. Duhul Sfant este 
Dumnezeu. Roaga-te ca sa te sfinteasca si sa-ti dea har sa te impartasesti de El in veci. Duhul Sfant este totul. 
Roaga-te Lui – ca Unul Ce este Vistierul lucrurilor celor bune – sa Se reverse in inima ta, umpland-o 
pana sus, pana la revarsare, cu nesfarsita desfatare, astfel incat sa fii bogat intru toti vecii. Duhul Sfant 
este nemuritor. Roaga-te ca si tu sa fii duh, caci carnea si sangele sunt prea slabe ca sa mosteneasca viata 
vesnica, iar ele trebuie, intr-un fel minunat, inca viind aici pe pamant, sa devina duhovnicesti. Spune inimii 
tale: “Inima, ce faci aici pe pamant? De ce slabesti si nu vrei sa te ridici deasupra pamantului si a cenusii? 
De ce te intristezi de poverile si de lipsurile pamantesti? Sa stii ca toate cele de aici de pe pamant sunt 
altfel decat cele din Cer si dreptatea lor, si ca tu esti facut sa apartii Cerului! 

Duhul Sfant te cheama in Cer. Grabeste-te, raspunde degrab chemarii Lui! Duhul Sfant este 
Mangaietorul. Vino si cazi ganditor pe pieptul Lui si plangi inaintea Lui. Spune-i necazurile si toate 
tristetile tale, si cere sa te ia in bratele Sale ca pe un copil. Striga dupa El. Nu te rusina de neputinta ta, 
caci El este Tatal tau, si El nu te va rusina si nici respinge. Dimpotriva, El este singurul Bun (cf. Mt. 
19:17). El va intelege totul, si El te va mangaia cu o mangaiere dumnezeiasca, fara margini, 
imbelsugata, si va sterge toata lacrima de pe ochii tai (cf. Apoc. 7:17; 21:4). 

Priveste la acest templu pamantesc, impodobit cu flori, si aminteste-ti ca Duhul Sfant este puternic si in stare 
sa te umple de mireasma vietii care nu piere niciodata. 

O, Duhule Sfinte, da-ne noua sa Te slujim in Duh si in adevar (cf. Ioan 4:24), si vino si Te salasluieste 
intru noi! Nu inseteaza desertul pentru o picatura de ploaie cat inseteaza inimile noastre pentru venirea Ta! 
Vino la noi, Dumnezeul nostru, Bucuria noastra, Toate ale noastre! Tu esti Dumnezeu vesnic, Duh Sfant, iar 
noi, prin dragostea Ta, vom trai pentru vesnicie, in vreme ce toate celelalte sunt doar un vis, un rau curgator“. 
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Biserica Ortodoxă ca Cincizecime continuă 

Cuvânt al preacuviosului şi de dumnezeu purtătorului părintelui nostru Iustin cel nou de la Celie: 

 “Cine este Dumnezeul-Om Iisus Hristos? Cine este în El Dumnezeul şi cine omul? Cum se cunoaşte 
Dumnezeul în Dumnezeul-Om şi cum omul? Ce ne-a dăruit nouă oamenilor Dumnezeul în Dumnezeul-Om? 
Toate acestea ni le învederează Duhul Sfânt, „Duhul Adevărului”. Ne descoperă adică tot adevărul 
despre El, despre Dumnezeu în El şi despre om şi despre ceea ce ne-a dăruit nouă prin toate acestea. 
De asemenea, aceasta depăşeşte infinit orice au văzut vreodată ochii oamenilor şi urechile lor au auzit şi 
inima lor a simŃit vreodată[2]. 

Prin viaŃa Sa trupească pe pământ Dumnezeul-Om a întemeiat Trupul Său dumnezeiesc-omenesc, 
Biserica, şi prin aceasta pregăteşte lumea pământească pentru venirea, viaŃa şi activitatea Sfântului 
Duh în Trupul Bisericii, ca suflet al Acestui Trup. În ziua Cincizecimii Sfântul Duh a coborât din cer 
în trupul dumnezeiesc-omenesc al Bisericii şi a rămas pentru totdeauna în acesta ca suflet făcător de 
viaŃă al lui. Acest trup dumnezeiesc-omenesc văzut al Bisericii îl constituie SfinŃii Apostoli cu credinŃa lor 
în Dumnezeul-Om Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii, ca Dumnezeu desăvârşit şi ca Om desăvârşit. Şi 
pogorârea şi întreaga lucrare a Sfântului Duh în trupul dumnezeiesc al Bisericii vine de la Dumnezeul-Om şi 
din pricina Dumnezeului-Om[3]. Orice în iconomia dumnezeiesc-omenească a mântuirii a venit de la 
Persoana dumnezeiesc-omenească a Domnului nostru Iisus Hristos. În sfârşit, toate se rezumă şi există 
în categoria dumnezeiesc-omenescului, chiar şi lucrarea Sfântului Duh. Orice energie a Sa în lume este 
nedespărŃită de eroismul dumnezeiesc-omenesc al Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea lumii. 
Cincizecimea cu toate veşnicele daruri ale Dumnezeirii Treimice şi ale acestui Sfânt Duh întemeiază Biserica 
SfinŃilor Apostoli, adică a Sfintei CredinŃe Apostolice, a Sfintei Predanii Apostolice, a Sfintei Ierarhii 
Apostolice şi chiar orice lucrare apostolică care este dumnezeiesc-omenească. 

Sfânta zi duhovnicească care a început cu Sfânta Cincizecime continuă neîntrerupt în Biserica 
Ortodoxă cu o nespusă desăvârşire a tuturor darurilor celor dumnezeieşti şi a puterilor celor de viaŃă 
făcătoare[4]. Orice lucru în Biserică există în Duhul Sfânt şi de la El şi ceea ce este foarte mic şi ceea ce este 
covârşitor de mare. Când preotul tămâind în Biserică Îl roagă pe Domnul Iisus Hristos să trimită harul 
Sfântului Duh, dar şi când negrăita minune a lui Dumnezeu – Sfânta Cincizecime – se repetă înaintea 
hirotoniei episcopului şi dă întreaga plinătate a harului, prin aceasta se mărturiseşte învederat că 
întreaga viaŃă a Bisericii fiinŃează prin Sfântul Duh. 

Nu există îndoială că Domnul Iisus Hristos este în Biserică prin Sfântul Duh şi că Biserica există în Domnul 
Iisus Hristos prin Sfântul Duh. Domnul este Capul şi trupul ei, iar Sfântul Duh este sufletul Bisericii[5]. 
Încă de la începutul iconomiei dumnezeieşti-omeneşti a mântuirii Sfântul Duh s-a legat cu temelia trupului 
lui Hristos, „a Cuvântului care a zidit trupul”[6]. 

În realitate, fiecare Sfântă Taină şi toate dumnezeieştile virtuŃi sunt o sfântă-înduhovnicire 
(pnevmatizare). Prin ele, Duhul Sfânt vine la noi şi înlăuntrul nostru. El coboară esenŃial[7] ceea ce 
înseamnă cu adevărat şi fiinŃial cu toate însemnatele Lui energii dumnezeieşti. Aceasta este bogăŃia 
Dumnezeirii. Aceasta este plinătatea harului[8]. Aceasta este harul şi viaŃa fiecărei fiinŃe[9]. Este Evanghelie 
testamentară şi veşnică. Prin Sfântul Duh, Domnul nostru Iisus Hristos locuieşte întru noi şi noi întru 
El. Doar El mărturiseşte prezenŃa Sfântului Duh în noi. Prin Sfântul Duh noi trăim în Hristos şi El în noi. 
Desigur, aceasta o cunoaştem „din Duhul pe care ni L-a dat”[10]. 

Într-un cuvânt, întreaga viaŃă a Bisericii cu toate nenumăratele ei realităŃi dumnezeiesc-omeneşti este 
călăuzită şi însoŃită de către Duhul Sfânt, care întotdeauna este Duhul Dumnezeului-Om Hristos[11]. De 
aceea s-a scris în Sfânta Evanghelie „iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acesta nu este al Lui”[12]. 

Marele Vasilie, cel iniŃiat heruvimic în taina dumnezeiesc-omenească a Bisericii, ca în cea mai iubită a-tot-
taină a lui Dumnezeu, propovăduieşte mesajul cel atotadevărat şi îmbucurător că „Duhul Sfânt zideşte (ca 
un arhitect) Biserica lui Dumnezeu”[13]“. 

(Traducere din greceşte de Leontie monahul din cartea Episcopului Atanasie Jevtici, „ViaŃa Cuviosului şi de Dumnezeu 
purtătorului Părinte Iustin Popovici”, Ed. Nekt. Panagopoulos, Atena, 2001, pp. 155-158) 
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Pogorârea Duhului Sfânt şi începutul Bisericii – Părintele Dumitru Stăniloae 

Biserica, trupul tainic al Domnului in Duhul Sfant 

Prin Intruparea, viata de ascultare, Rastignirea, Invierea si Inaltarea Fiului lui Dumnezeu ca om, s-a pus, in 
paga firii noastre asumate de El, temelia mantuirii noastre. Dar mantuirea noastra propriu-zis se infaptuieste 
de-abia prin salasluirea in noi a lui Hristos cu trupul purtat de El, inviat si inaltat si deplin pnevmatizat, sau 
umplut de Duhul Sfant si devenit prin aceasta desavasit transparent. Salasluirea aceasta produce Biserica. 
Biserica este astfel finalizarea actiunii mantuitoare, inceputa prin Intrupare. Biserica este actul cinci al 
acestei opere de mantuire, daca Intruparea, Rastignirea, Invierea si Inaltarea sunt primele patru acte. In acest 
act, toti cei ce cred primesc pe Cuvantul ca Ipostas fundamental, prin trupul Sau extins in noi. Prin aceasta se 
sadeste si in ei sfintirea si inceputul invierii, aflate in trupul lui Hristos, sfintire si inceput de inviere care sunt 
dezvoltate prin colaborarea lor cu Hristos. 

Dupa teoria crestinismului apusean, dupa care mantuirea consta in rezolvarea juridica exterioara a 
diferendului dintre Dumnezeu si oameni, Biserica nu mai are un rol absolutnecesar, in mod consecvent, 
protestantii au slabit caracterul vazut al Bisericii. Catolici smul, nerupand in mod transant cu viata crestina 
dinainte de scolastica, a pastrat Biserica, dar i-a dat mai mult un caracter institutional decat sfintitor si 
indumnezeitor, un rost asemanator cu al celorlalte institutii lumesti. 

Dar Hristos ne mantuieste intrucat Se salasluieste in noi prin Duhul Sfant. Prin aceasta iradiaza in noi din 
trupul Sau pnevmatizat puterea mantuitoare si indumnezeitoare a noastra. Coboraea Sfantului Duh e cea care 
da existenta reala Bisericii, punand inceputul salasluirii trupului indumnezeit al lui Hristos in celelalte fiinte 
umane si, cu aceasta, inceputul Bisericii. 

Pogoraea Sfantului Duh este astfel actul de trecere de la lucrarea mantuito are a lui Hristos in umanitatea Sa 
personala la extinderea acestei lucrari in celelalte fiinte umane. PrinIntrupare, Rastignire, Inviere si Inaltare, 
Hristos pune temelia Bisericii in trupul Sau. Prin acestea Biserica ia fiinta virtual. Dar Fiul lui Dumnezeu nu 
S-a facut om pentru Sine, ci pentru ca din trupul Sau sa extinda mantuirea ca viata dumnezeiasca in noi. 
Aceasta viata dumnezeiasca, extinsa din trupul Sau in credinciosi, e Biserica. Aceasta viata iradiaza din 
trupul Sau ridicat la deplina stare de pnevmatizare prin inaltarea si asezarea Lui de-a dreapta Tatalui, in 
suprema intimitate a infinitatii vietii si iubirii lui Dumnezeu indreptata spre oameni. 

Biserica, aflata virtual in trupul lui Hristos, ia astfel fiinta actual prin iradierea Duhului Sfant din trupul Sau 
in celelalte fiinte umane, fapt care incepe la Rusalii, cand Duhul Sfant coboara peste apostoli, facandu-i 
primele madulare ale Bisericii, primii credinciosi in care se extinde puterea trupului pnevmatizat al lui 
Hristos. Fara Biserica opera de mantuire a lui Hristos nu s-ar putea realiza. 

Se obisnuieste sa se vorbeasca de trimiterea Duhului Sfant ca de un act prin care Duhul Sfant ia locul lucrarii 
lui Hristos. In acest fel de a vorbi, Biserica e considerata ca opera Duhului Sfant, Care a preluat lucrarea lui 
Hristos. De fapt, Duhul Sfant trebuie socotit totdeauna ca Duhul lui Hristos, deci nu trebuie vazut in nici un 
fel despartit de Hristos. E falsa imaginea unui Hristos in cer si a Duhului Sfant in Biserica, pentru ca nu ia in 
serios unitatea Persoanelor treimice. Aceasta duce sau la rationalism sau la sentimentalism, sau la amandoua 
ca atitudini paralele, ducand fie la instituirea unui loctiitor al lui Hristos, ca in catolicism, fie la afirmarea 
unui individualism, inspirat de capriciile sentimentale, considerate ca impulsuri ale Duhului Sfant si netinute 
in frau de prezenta unui Hristos care ne infatiseaza o umanitate de model bine conturata si ne ofera prin 
Duhul Sfant puterea de a ne dezvolta dupa chipul ei.  

Prin Duhul Sfant patrunde in inimi Insusi Hristos, dar aceasta intrucat trupul Lui s-a pnevmatizat in mod 
culminant prin Duhul care a penetrat si coplesit cu totul trupul lui Hristos. Sfantul Ioan Gura de Aur spune: 
“Precum Hristos a spus despre Sine: “Iata, Eu cu voi sunt pana la sfasitul zilelor,” si de aceea putem serba 
Epifania (Craciunul) pururea, asa si despre Duhul a spus: “Va fi cu voi in veac” si de aceea putem serba si 
Cincizecimea pururea.” Ba putem praznui chiar in fiecare zi atat Invierea cat si Cincizecimea, pentru ca in 
fiecare zi e atat Duhul Sfant cat si Domnul inviat cu noi. “Fiindca deci putem vesti pururea moartea 
Domnului, putem praznui pururea Pastele… Dar sa vedem care e motivul praznuirii de azi si pentru ce o 
facem? Fiindca Duhul a venit la noi si precum Unul-Nascut Fiul lui Dumnezeu este cu oamenii credinciosi, 
asa si Duhul lui Dumnezeu.” 

Prezenta Duhului in noi este atat de legata de a Fiului si a Tatalui, ca “daca n-ar fi Duhul, n-am putea numi 
pe Iisus Domn”. Dar fara Duhul “n-am putea chema nici pe Dumnezeu, Tata”, deci n-am putea rosti 
rugaciunea Tatal nostru.  
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Un alt fapt care arata unirea indisolubila intre prezenta si lucrarea Duhului si a Fiului in noi este ca lucrarea 
Duhului consta in a ne face tot mai mult dupa chipul Fiului, adica fii adoptivi ai Tatalui. Dar aceasta 
inseamna ca Insusi Fiul Isi imprima tot mai adanc Persoana Sa ca model activ si eficient in noi si, impreuna 
cu aceasta, sentimentul Sau filial fata de Tatal, primindu-ne in aceeasi intimitate cu Tatal si asezandu-ne in 
aceeasi relatie intima cu infinitatea iubirii Tatalui, in care a intrat El ca om. Dar Fiul, facand aceasta in noi 
prin Duhul, nu poate ramane pasiv, sau absent in aceasta lucrare a Duhului asupra noastra. Sfantul Chiril din 
Alexandria spune: “Deci, fiindca Fiul Se salasluieste in noi prin Duhul Sau, spunem ca suntem chemati la 
filiatia duhovniceasca.” Cu alte cuvinte, daca n-am deveni duhovnicesti, n-am putea deveni nici fii ai Tatalui; 
dar nici viceversa. Tot Sfantul Chiril mai spune: “Hristos ne-a trimis noua din cer pe Mangaietorul, prin Care 
si in Care este cu noi si petrece in noi.” 

Sau, daca Fiul savaseste lucrurile mari in Duhul, “S-a facut stralucitor in Duhul si slava de a putea face toate 
o are in Duhul”.214 Cu alte cuvinte, Duhul lucreaza din Hristos in noi intrucat trupul lui Hristos a devenit 
stralucitor prin transparenta Lui, prin faptul ca iradiaza din El lumina puterii si iubirii nesfasite a lui 
Dumnezeu; sau Duhul ni-L face pe Hristos mai evident ca Dumnezeu, ca Domn, avand aceasta evidenta nu 
intrucat Il sesizam pe Hristos fara trupul Lui, ci prin insusi trupul Lui devenit deplin transparent. 

Sfantul Grigorie Palama exprima acestea declarand ca Fiul trebuie sa Se inalte ca om la Tatal, pentru ca sa 
trimita pe Duhul chiar de la sanul Tatalui de unde purcede, afirmatie intemeiata pe cuvantul din Evanghelia 
lui Ioan: “Cand va veni Mangaietorul, pe Care-L voi trimite voua de la Tatal, Duhul adevarului care de la 
Tatal purcede, Acela va marturisi despre Mine” (In. 15, 26).215 Declaratia Sfantului Grigorie Palama trebuie 
inteleasa in sensul ca numai cand Hristos, Inaltandu-Se la Tatal ca om, Se umple in trupul Sau de Duhul 
Sfant, ca si Tatal, sau ca si El Insusi ca Dumnezeu, din trupul Sau desavasit pnevmatizat poate iradia 
plinatatea Duhului, intrucat trupul Lui insusi nu mai poate aparea in mod vizibil, dar patrunde prin Duhul in 
inimile celor ce cred in El. Acelasi lucru il spune si Sfantul Ioan Gura de Aur: “Caci firea noastra s-a urcat 
inainte cu zece zile pe tronul imparatesc si Duhul Sfant a coborat azi la firea noastra. A urcat Domnul paga 
noastra si a coborat Duhul Sfant… Voind sa arate ca a impacat pe Tatal cu firea noastra, I-a trimis indata 
darurile impacarii. Noi am trimis credinta (in Persoana lui Hristos ca om, n.n.), si am primit darurile, I-am 
trimis ascultarea si am primit dreptatea.”  

Adica am intrat prin Fiul ca om in intimitatea iubirii infinite a lui Dumnezeu si aceasta infinitate a iubirii 
dumnezeiesti iradiaza asupra noastra si in noi prin Persoana Duhului, dar fara ca Fiul si simtirea Lui filiala fata 
de Tatal sa ramana departe de noi. Darurile trimise nu sunt exterioare trupului Domnului, ci vin din plinatatea 
la care S-a ridicat prin moarte si inviere. Duhul ne vine ca purtator al infinitatii iubirii Tatalui fata de Fiul Sau, 
caci aceasta nfinitate ne imbratiseaza prin Fiul si pe noi si ni se comunica si noua prin transparenta Fiului. 

In transparenta Fiului se arata nu numai noua dumnezeirea Tatalui si iubirea Lui, ci se arata si Tatalui 
persoanele omenesti, care cred in Hristos si se deschid Tatalui, in El. Fara indoiala, Duhul Sfant care face 
prezenta lui Hristos in noi mai eficienta prin lucrarea Lui mai simtita iese pe primul plan pentru simtirea 
noastra, dar iese pe primul plan ca sa ne faca mai simtita prezenta lui Hristos. Cand lumina soarelui, strabatand 
prin nori, iese pe primul plan, nu iese numai pentru sine, ci ca sa ne faca mai clare lucrurile vazute. Pe langa 
aceea, la baza lucrarii Duhului mai simtite de noi, sta mai departe Hristos. Duhul vine in noi prin transparenta 
trupului lui Hristos. Prin aceasta transparenta a intrat in comunicare cu noi infinitatea activa a iubirii lui 
Hristos. “El dintr-al Meu va lua” (In. 16, 14), a spus Hristos; va lua nu dintr-un Hristos ramas departe si pasiv, 
nu dintr-un depozit impersonal adunat de Hristos, ci din Hristos care continua sa fie activ, impreuna activ cu 
Duhul Sfant, aducandu-ne puterile dumnezeiesti prin trupul transparent al lui Hristos, intrucat aceste puteri nu 
mai sunt impiedicate sa ni se comunice, printr-un trup nedeplin transparent, ca cel dinainte de Inviere.  

Duhul Sfant iese pe primul plan al lucrarii pentru sensibilizarea noastra si intrucat in trupul lui Hristos deplin 
pnevmatizat Duhul Sfant Se afla ca persoana plina de initiativa iubitoare, asa cum Se afla in Hristos ca 
Dumnezeu din vesnicie. Dar prin aceasta initiativa a Sa ca persoana ne face mai evident si pe Hristos ca 
persoana, deci plin de initiativa si de putere. Astfel, Duhul ce ni Se comunica din Hristos ca persoana face in 
acelasi timp deplin evident pe Hristos ca persoana, si ne face comunicabila cu mult mai accentuat puterea lui 
Hristos Insusi. Acum Duhul Sfant ne patrunde cu prezenta Lui integrala, datorita faptului ca trupul omenesc 
al Domnului, inel din umanitatea noastra, s-a facut deplin transparent pentru infinitatea dumnezeiasca 
indreptata spre noi. 

Tocmai prin aceasta ni Se poate revela acum si Duhul ca ipostas, deci intr-un mod deosebit de accentuat si de 
sensibil in intelesul spiritual al cuvantului, asa cum I se potriveste Lui; intr-un mod cum nu Se putea arata 
inainte de Hristos si nici chiar inainte de moartea, invierea si inaltarea lui Hristos cu trupul. Caci Duhul nu 
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poate penetra deplin decat printr-un trup si acela devenit deplin pnevmatizat sau transparent. Dar aceasta 
inseamna ca Hristos Insusi Il arata acum pe Duhul ca ipostas, cum inainte de Inviere Duhul din planul mai 
adanc conlucra cu Hristos ca sa-L arate pe Fiul mai clar ca ipostas divin prin intrupare si prin faptele savasite 
de El, inclusiv prin suportarea mortii si mai ales prin inviere. Se poate spune ca, pe masura ce Hristos Isi 
facea tot mai clar Ipostasul Sau, Se facea tot mai dar si Duhul ca ipostas.  

Lucrul acesta il spune tot Sfantul Grigorie Palama: “Faptele minunate savasite prin trupul Domnului, care-L 
aratau pe Hristos ca fiind Fiul Unul-Nascut al lui Dumnezeu, intr-un ipostas propriu, unit cu noi in zilele de 
pe urma, au luat sfasit. Incep acum sa se savaseasca cele care-L arata pe Duhul Sfant intr-un ipostas propriu, 
ca sa cunoastem si sa aprofundam prin meditatie marea si vrednica de inchinare taina a Sfintei Treimi. Caci 
lucra si mai inainte Sfantul Duh. Pentru ca El graia prin prooroci si vestea de mai inainte cele viitoare. A 
lucrat si prin ucenici pe urma, alungand demoni si vindecand boli. Dar S-a aratat si acum in ipostasul propriu 
tuturor prin limbi de foc. Si asezandu-Se ca un Stapan peste ucenicii lui Hristos si oarecum intronizat in ei, i-
a facut organele puterii Sale proprii.” 

Sfantul Chiril din Alexandria zice si el: “Noi nu posedam numai harul, ci pe Duhul Insusi, Care ramane in 
noi.” Paul Evdokimov zice: “In timpul lucrarii pamantesti a lui Hristos relatia intre oameni si Duhul Sfant nu 
se efectua decat prin si in Hristos. Dimpotriva, dupa Cincizecime, relatia cu Hristos nu se efectueaza decat 
prin si in Duhul Sfant.” Dar tot el zice iarasi: “Alaturi de domnia lui Hristos se instaureaza domnia Duhului.” 

Duhul Sfant vine ca ipostas, pentru ca in plenitudinea de ipostas S-a asezat in trupul inaltat al Domnului. 
Duhul ca ipostas S-a putut arata noua numai in trupul lui Hristos devenit deplin transparent pentru 
adancimile infinite si deplin intensive ale lui Dumnezeu in lucrarea lor fata de noi. Numai in calitate de 
ipostas El face simtita cu toata puterea prezenta lucrarii Sale dumnezeiesti. Transparenta nedeplina a Duhului 
in trupul lui Hristos inainte de inviere se datora faptului ca trupul lui Hristos se afla si el nedeplin transparent 
in conditiile existentei Lui terestre. Transparenta deplina a Duhului prin trupul Domnului dupa inaltare, si cu 
aceasta simtirea intensitatii prezentei Lui ipostatice, se datoreste deplinei pnevmatizari a trupului Domnului, 
care face si pe Hristos mai simtit ca ipostas, mai simtit in intensitatea lucrarii Lui. 

De aceea transparenta deplina a Duhului e in acelasi timp o transparenta spirituala si o intensitate mult sporita 
a prezentei lui Hristos. Nu trebuie sa socotim ca Duhul Sfant si Hristos trec succesiv din planul prim in cel de 
al doilea, sau in rolul de mediu al celuilalt. In timpul vietii pamantesti a lui Hristos, Duhul nu era deplin 
revelat ca Dumnezeu, cu intensitatea accentuata a lucrarii Lui, si de aceea nici Hristos nu Se revela deplin ca 
ipostas dumnezeiesc. Dupa Inaltare, prin aratarea deplina a Duhului, este cunoscut in mod sporit si Hristos ca 
Dumnezeu; sau Hristos Se reveleaza deplin ca ipostas dumnezeiesc prin faptul ca prin El Se reveleaza, sau Se 
poate revela Duhul Insusi ca ipostas. Nici Sfantul Grigorie Palama si nici un alt parinte bisericesc nu spun ca 
prin revelarea Duhului ca ipostas, Hristos a trecut pe un plan mai departat, sau mai putin simtit.  

Duhul Sfant S-a aratat la Cincizecime, la inceputul iradierii Lui ca ipostas din omenitatea lui Hristos, intr-un 
mod oarecum mai sensibil, pe de o parte ca sa convinga pe Apostoli si pe cei care nu faceau parte din 
Biserica de acest inceput al iradierii Lui; pe de alta, pentru ca Hristos nu iradiase inca decat nedeplin in 
oameni ca ipostas dumnezeiesc. Din acest punct de vedere se poate spune ca prin coboraea Duhului Sfant ia 
fiinta concreta Biserica, intrucat acum Hristos coboara pentru prima data in inimi. Dar Duhul ramane pururea 
in aceasta iradiere. Expresia “Duhul Sfant ramane in Biserica” nu se opune acestei iradieri continui. Expresia 
e adevarata numai in sensul ca Domnul Insusi, aflandu-Se ca om pe tronul dumnezeiesc impreuna cu Tatal, 
Se afla totodata in inimile celor ce cred si in comuniunea dintre ei, adica in Biserica, si deci Duhul Sfant 
iradiind din Hristos, iradiaza din Biserica, in care Hristos e salasluit. Dar dat fiind ca Hristos e si pe tronul 
dumnezeiesc si vine si de acolo continuu in cei ce primesc credinta sau o au si si-o dezvolta prin fapte, si 
vine mai bogat in cei ce sporesc in credinta, Duhul vine totusi si de dincolo de Biserica, sau de intimitatea 
comuniunii credinciosilor. De aceea Biserica pe de o parte Il are continuu, desi pe de alta parte Il cere 
continuu. Il cere intrucat Il are, caci Duhul ii da putere sa-L ceara prin rugaciune ca sa vina si mai mult 
(Rom. 8, 26). 

Biserica ia fiinta astfel si se mentine in Hristos prin Duhul Sfant, Care Se pogoara la Rusalii si ramane in ea, 
dar si vine continuu in ea, cerut prin rugaciune si prin ferire de pacate, asa cum si Hristos care e in ea ramane 
si sporeste in ea, sau ea sporeste in El, tot prin rugaciune si prin ferirea de pacate. Ca Cel ce ramane, Duhul 
Sfant totusi nu e static, precum nici Hristos nu e static ca Cel ce ramane. Nu se poate spune ca numai in 
venirea Lor se arata miscarea Lor si ridicarea Bisericii mai deplin in Ei. Unde sunt Duhul Sfant si Hristos, nu 
e lipsa de viata. Ei indeamna mereu inimile ca sa-I ceara sa vina si mai mult. Cei imbratisati nu sunt statici in 
imbratisarea lor, ci chiar in ea este impulsul de a se imbratisa si mai strans.  
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Numai acolo unde cineva nu-si mai traieste credinta, ramanerea Duhului si a lui Hristos are un caracter static. 
Dar in acest caz ramanerea e mai mult o virtualitate, decat un fapt viu si actual. Duhul si Hristos, Care raman 
in Biserica si in credinciosi, nu sunt statici si pentru motivul ca nu sunt puteri impersonale, ci persoane. Iar 
persoanele sunt mereu in miscare, mereu vor sa se comunice si mai mult. Persoanele dumnezeiesti vin de la 
inceput prin voia Lor si raman si in acelasi timp vin, sau raman ca sa vina intr-un mai mare grad, ca sa 
mentina comuniunea vie si sa sporeasca aceasta comuniune, pentru care trebuie sa se pregateasca si sa se 
deschida si cei la care vin si sa ceara sau sa voiasca o tot mai mult sporita venire a Lor.  

Chiar prima venire a Duhului, “pogoraea” Lui prin excelenta, are loc peste Apostolii care “staruiau in 
rugaciune” (Fapte 1, 14), desigur tot pe baza unei posesiuni partiale a Duhului dat lor de Hristos dupa 
Inviere, ca o iradiere din trupul Lui in esenta pnevmatizat prin Inviere (In. 20, 22-23), pe baza posesiunii 
partiale a Duhului care, ramanand in ei, ii indemna sa-L ceara si mai mult. Biserica este astfel legata atat de 
esential de pogoraea initiala, dar si de pogoraea continua a Duhului ca ipostas in fiintele umane, ca “fara 
Duhul n-ar fi luat fiinta Biserica; iar daca exista Biserica, e semn ca e prezent (in ea) Duhul”. Iar prin 
prezenta Duhului ca ipostas, intelegem, cum am spus, o prezenta deosebit de intensa a Lui, cu tot continutul 
dumnezeirii care tine de El ca ipostas. Iar odata cu aceasta prezenta deosebit de intensa, de vadita si de 
bogata a Duhului, e prezent si Hristos tot asa de vadit, de intens si de bogat, adica ipostatic. 

Duhul S-a coborat dand fiinta Bisericii si ramane in ea, mentinand-o, pentru ca firea noastra a fost inaltata pe 
tronul dumnezeiesc, sau total penetrata si facuta transparenta de Ipostasul Logosului. Ca atare Biserica s-a 
umplut de Duhul ca ipostas, in urma mortii suportate si a Invierii, prin care s-a facut si ea insasi deosebit de 
penetranta in fiinta noastra. Duhul ipostatic Se pogoara in chip de limbi de foc impartite peste toti Apostolii, 
aratand vointa lui Hristos de a extinde puterea dumnezeiasca si sfintenia firii Sale omenesti peste toata 
creatia umana “ca sa impace cu Sine prin Duhul toata lumea impartita”.  

Firea omeneasca asumata de Hristos nu e a unui ipostas uman care se poate inchide si folosi in mod 
individualist, ci a lui Dumnezeu-Cuvantul, Ipostasul din care deriva si spre care tind sa se intoarca ratiunile 
intregii creatii. De aceea, “toata firea noastra era in Ipostasul lui Hristos,” ceea ce inseamna ca, intr-un anumit 
sens, Hristos e ipostasul central,  fundamental al tuturor  fiintelor umane. Ca atare si Ipostasul Duhului unit cu 
El si in firea Lui omeneasca Se poate extinde in toata umanitatea. Firea omeneasca a lui Hristos a devenit cu 
atat mai capabila sa cuprinda toata creatia dupa Inviere si Inaltare, cu cat in aceasta stare pnevmatizata ea s-a 
deschis infinitatii dumnezeiesti care vrea sa se reverse cu iubirea ei peste noi toti si in noi toti si sa ne adune 
intr-o unitate cu Sine si intreolalta. Cel ce se deschide infinitatii dumnezeiesti in Hristos, participand la aceasta 
infinitate, nu poate sa nu tinda a se uni cu toti ceilalti in aceasta iubire de care se umple. 

Dar pogoraea Duhului in chip de limbi de foc arata nu numai vointa lui Hristos de a cuprinde in Biserica, 
adica in iubirea Lui, toata lumea, unficata in aceasta iubire, ci si vointa ca in aceasta unitate sa se mentina 
identitatea fiecarei persoane. Hristos si Duhul nu desfiinteaza varietatea creatiei. “Si s-a produs un lucru nou 
si uimitor: precum atunci (la turnul Babel) limbile au impartit lumea, asa cum limbile au unit-o si au adus la 
armonie (intr-o simfonie) cele dezbinate.” Logosul din care au derivat ratiunile tuturor oamenilor a voit sa le 
impace acum nu numai in Sine ca Ratiune unitara, ci si in Duhul ca iubire si putere dumnezeiasca. Fiindca 
rod al Duhului este iubirea (Gal. 5, 22). “Iar iubirea e radacina si izvorul si maica tuturor bunatatilor.” De 
aceea limbile au chipul focului, pentru ca focul arde tot ce e rau, tot ce dezbina; pentru ca focul sustine 
entuziasmul iubirii de Dumnezeu si de oameni, entuziasmul ridicarii in infinitatea iubirii lui Dumnezeu si a 
raspandirii acestei iubiri spre toti oamenii, pentru ca toti sa se adune in ea.  

Prin cele dinainte s-a aratat ca opera de mantuire al carei fundament a fost pus in natura omeneasca a lui 
Hristos este dusa la indeplinire in forma Bisericii, care este unirea noastra cu Dumnezeu si intre noi. Numai 
in armonia dintre fiintele umane in Dumnezeu se arata ca ele au parasit egoismul ca chip general al pacatului, 
sau al marginirii in ele insele ca monade inguste. De aceea starea de mantuire echivaleaza cu apartenenta 
bisericeasca, sau cu concentrarea celor mantuiti in Biserica, cu participarea comuna la trupul lui Hristos, 
ridicat mai presus de orice preocupare de Sine prin starea de jertfa permanentizata in El. In baza Ipostasului 
Sau divin si a starii Sale de jertfa, Hristos vrea si poate sa-i adune pe toti, extinzandu-Se in ei prin Duhul 
Sfant, Care le imprima aceeasi dispozitie de jertfa din trupul lui Hristos. 

Astfel faptul ca Duhul apare in chip de limbi de foc peste toti Apostolii arata ca Duhul nu e cu adevarat decat 
in comuniunea Bisericii, sau unde este Biserica. Dar Duhul Sfant nu S-a coborat numai in chip de limbi de 
foc, ci si insotit de “un vuiet, ca de vijelie, care a umplut toata casa unde sedeau Apostolii” (Fapte 2, 2), 
“impreuna cu femeile, cu Maria, mama lui Iisus si cu fratii Lui” (Fapte 1, 4). Prin aceasta se indica puterea 
de care au fost umpluti primii membri ai Bisericii. Se nastea acum o realitate noua in lume. Si daca orice 
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realitate noua se naste dintr-o putere noua pe care o poarta in ea, Biserica se nastea dintr-o putere noua din 
cer, din puterea infinita a iubirii dumnezeiesti, pe care o va purta cu ea, sau din care va sorbi fara sa o 
epuizeze si o va comunica lumii in toate timpurile, mereu improspatata.  

Biserica se nastea ca o realitate nu dintr-o putere marginita din lume si cu o putere trecatoare din lume, ci 
dintr-o putere din cer, pe care o va purta in ea, comunicand-o lumii. Se infiinta o comunitate umana care 
avea ca fundament si ca purtator al ei pe Fiul lui Dumnezeu cel intrupat, prin Care se comunica lumii iubirea 
nesfasita a lui Dumnezeu; lua fiinta o realitate a unei comuniuni care nu-si va epuiza puterile, pentru ca le va 
sorbi mereu din infinitatea lui Dumnezeu prin trupul omenesc al Ipostasului divin. Era o realitate sau o 
comuniune care reprezenta “cerul pe pamant”, pe Cuvantul intrupat, salasluit in ea cu puterea Lui continuu 
indumnezeietoare si unificatoare. 
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Din Viata si din Duh - Pr.  Sofronie  

“Cum sa dobandim pe Duhul Sfant in noi si sa-L pastram?” 

Nu uitati aceste cuvinte.  
Dumnezeu v-a dat timp pentru a lucra la mantuirea voastra vesnica. Nu-l irositi! 

• Intr-o zi, un pelerin aflat in Muntele Athos a pus aceasta intrebare mai multor stareti: Ce este cel mai 
important in viata noastra? De fiecare data i s-a raspuns: Dragostea divina: sa iubim pe Dumnezeu si pe 
aproapele nostru. El a spus: N-am dragoste nici pentru rugaciune, nici pentru Dumnezeu, nici pentru 
semeni. Ce sa fac? Apoi, in sinea lui, a hotarat: Voi trai in asa fel ca si cum as avea aceasta dragoste. 
Treizeci de ani mai tarziu, Duhul Sfant i-a daruit darul iubirii. 

• In mod inevitabil, vor fi ore, saptamani, ani in sir, in care vom trai fara sa simtim lucrarea Duhului Sfant 
in noi. Sunt perioade importante in care ni se ofera prilejul sa ne marturisim statornicia dragostei noastre 
pentru Hristos. 

• Chiar daca nu percem lucrarea harului, trebuie sa traim ca si cum Duhul Sfant ar fi in noi. Staretul Siluan 
gandea ca daca pazim cu fidelitate poruncile lui Dumnezeu, va veni timpul cand harul se va face 
cunoscut si va ramane mereu in noi. Este inutil sa ne grabim. Unii parinti de la Muntele Athos n-au 
primit harul si nu l-au cunoscut pe Dumnezeu decat abia dupa patruzeci de ani de nevointe si, uneori 
chiar mai mult, tocmai inaintea sfarsitului lor. 

• La inceput harul ne invata, provoaca in noi stari asemanatoare cu duhul poruncilor Evangheliei. Totul 
este usor. Intotdeauna cu noi, Duhul Sfant ne face sa fim binevoitori fata de semeni. Este o atitudine 
normala, naturala. Dar aceasta stare nu dureaza mult. Intr-o zi, pe nesimtite, harul ne va parasi sub 
aceasta forma tangibila. Incepe o a doua perioada dificila cu aceasta intrebare: Cum sa traim fara har? 
Trebuie sa continuam sa actionam ca si cum Duhul Sfant ar fi cu noi, sa incercam sa pastram aceeasi 
stare sufleteasca in care, prin har, am dobandit anumite atitudini fata de fratele si de sora noastra. Trebuie 
sa ne silim. Acelasi lucru este cu rugaciunea. La inceput, este ca o stare naturala. Ne rugam cu usurinta; 
rugaciunea tasneste din inima. Cand Duhul Sfant ne paraseste, trebuie sa ne silim sa ne rugam ca inainte, 
cand aveam harul: din toata fiinta, din toata inima, cu toata mintea si chiar cu tot trupul nostru.  

• Trebuie sa pastram, in acelasi timp, un elan foarte puternic spre Dumnezeu si constiinta insuficientei si 
saraciei noastre. Daca suntem multumiti de noi insine, rugaciunea inceteaza sa fie ceea ce ar trebuie sa 
fie: eruptia unui vulcan. 

• Intr-o societate, unde fiecare se imagineaza fiind primul, nimeni nu progreseaza. In schimb, daca se 
considera intotdeauna ultimul, intalnirea cu aproapele devine de fiecare data prilejul unui folos si al unui 
spor duhovnicesc. Astfel, e preferabil sa fii ultimul. Daca sunt primul, e o plictiseala groaznica. Daca 
sunt ultimul, e o bucurie continua, pentru ca invat mereu ceva util. 

• Sa ne smerim continuu: iata lucrarea noastra! Domnul a spus: Cel ce se smereste se va inalta. Doar 
Dumnezeu singur poate sa inalte. 

• Problema vietii cotidiene este, ascetic vorbind, legata de frica de Dumnezeu. Aceasta este un dar extrem 
de pretios. Prin ea cerem lui Dumnezeu sa ne povatuiasca in viata de zi cu zi, in fiecare clipa. Printr-o 
actiune a harului care scapa logicii noastre, intram pe nesimtite in libertatea copiilor lui Dumnezeu.  
Sa ramanem in fiecare moment in frica de Dumnezeu. Astfel, vom ajunge sa slujim pe semenii nostri si 
sa lucram la mantuirea noastra. 

• Nu incetati, in fiecare zi, sa-L rugati pe Dumnezeu sa va Daruiasca Duhul Sfant, harul pentru a implini si 
a ne insusi poruncile lui Hristos, pana ce ele devin a doua natura. 

• Daca simtim o anumita antipatie fata de cineva, cel mai bine este sa nu ne gandim nici la chipul acestei 
persoane, nici la cauza acestei uri, ci sa ne rugam independent de toate acestea. Prin aceasta lucrare 
interioara, putem sa trecem peste antipatia noastra, sa refuzam imaginea nascuta din patimile noastre. 

• Daca ne ataca “gandurile” si ne impiedica sa ne rugam curat, trebuie sa rabdam si sa strigam: “miluieste-
ma pe mine!”. Prin aceasta impotrivire activa, transformam, putin cate putin, natura umana cazuta, care 
face din noi copiii primului Adam. Luptam, si aceasta lupta trebuie sa fie, cu adevarat, profunda, sa 
imbrace o forma cosmica. Nu, noi nu suntem doar niste indivizi atacati de “ganduri”. Cu rabdare sa 
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strigam: “Miluieste-ma, miluieste-ma!”. Iata maniera de a rezista “gandurilor” urate si de a le impiedica 
sa ne stapaneasca. 

• Nu va descurajati prea repede, ci repetati rugaciunea, pana cand ea se va intipari in mintea voastra. 
“Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi”. Cand rostim aceasta rugaciune, 
stabilim cu Hristos o relatie personala care scapa ratiunii noastre. Viata lui Hristos patrunde treptat in 
noi. 

• Unii se roaga cu gandul, cu mintea. Or, nu poate exista rugaciune acolo unde nu e participarea inimiii. In 
rugaciune, inima si mintea sunt, in mod indisolubil, unite. 

• Rugati-va in camera voastra. Unii vor putea sa se scoale cu o ora mai devreme, altii cu o jumatate de ora, 
altii cu un sfert de ora sau zece minute. Asta depinde de puterile fiecaruia. Dar trebuie s-o faceti. Astfel, 
inima si mintea voastra se vor obisnui sa traiasca mereu si pretutindeni cu rugaciunea. Cand rostiti 
rugaciunea lui Iisus, impiedicati orice alt gand sa va atace. Cei care sunt incepatori in viata 
duhovniceasca trebuie sa invete sa lupte impotriva poftelor trupesti. 

• Rugati-va seara, dimineata si in celelalte clipe ale vietii voastre de zi cu zi. Rugati-va pentru altii. Numai 
prin unitate in Duhul Sfant veti fi capabili sa lucrati mantuirea voastra. Rugati-va pentru semeniii vostri 
si cereti lui Dumnezeu sa va binecuvinteze prin rugaciunile lor. 

• Cand ne rugam pentru o persoana bolnava, rostim numele ei si ne gandim la ea cerand lui Dumnezeu sa 
o vindece. Nu este o iluzie, ci o realitate. Nu este un pacat, ci o atitudine de iubire crestineasca pentru 
fratele nostru. 

• Cand sufletul nostru este in intregime indreptat spre Dumnezeu, toate intrebarile inceteaza. Nu mai exista 
decat o intrebare: Cum sa dobandim pe Duhul Sfant in noi si sa-L pastram? 

• In zborul sufletului spre Dumnezeu, putem atinge sfera rugaciunii curate. Cand rugaciunea devine curata, 
o altfel de vedere se naste in om. Tot ceea ce a asimilat in aceasta lume, prin experienta sau prin studii, 
este depasit. In starea de rugaciune, omul nu-si cunoaste nici varsta, nici starea sociala sau ierarhica. 
Toate detaliile vietii pamantesti sunt depasite. Intelegem mai bine sensul cuvintelor lui Hristos: Si in ziua 
aceea, nu Ma veti mai intreba despre nimic. 

• Cum sa ne comportam in Biserica? Trebuie sa fim incordati si concentrati; sa avem o tensiune, adica o 
atentie foarte mare pentru ca sa nu fim distrasi de lucruri superficiale si de ganduri straine. (…) 

• Doar printr-o experienta indelungata, ce poate dura luni si ani, putem dobandi, incetul cu incetul, o 
atitudine crestineasca in rugaciune. 

• Fiti nebuni, nebuni precum adevaratii asceti! De ce nebuni? Pentru ca a fi crestin inseamna a trai pe doua 
planuri in acelasi timp: in prezent si in vesnicie. 

• O repet: sa ne sporim acum atentia pentru zidirea vietii noastre. 

• Pastrati toate acestea in constiinta voastra si viata va va fi plina de interes, nu doar in fiecare zi, ci in 
fiecare clipa. 

• Nu uitati aceste cuvinte. Dumnezeu v-a dat timp pentru a lucra la mantuirea voastra vesnica.  
Nu-l irositi! 

• Sa pastram aceasta trezvie, care mentine trupul intr-o tensiune permanenta. Datorita acestei tensiuni, 
chiar dormind putem pastra in minte scopul vietii noastre. Rugaciunea poate sa patrunda pana in ceea ce 
psihologii numesc subconstient. Un adevarat ascet se cerceteaza pe sine mereu, chiar si in somn. Daca 
mintea sa este invadata de ganduri urate, el se scoala si se roaga. Astfel, putin cate putin, constiinta va 
lumina tot ceea ce facem zilnic. 

• Nu lasati ca lucrurile acestei lumi sa va imprastie mintea. Concentrati-va toata atentia, dedicati-va toata 
puterea unei vieti care sa corespunda duhului poruncilor Evangheliei. 

(extrase din Arhimandritul Sofronie, Din Viata si din Duh 
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Pacatul impotriva Duhului Sfant – pacat fata de fapte vadite 
extras din Cuvant inainte la Dogmatica, de Sf. Ioan Damasachin 

„Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie! Imparate ceresc –  Mangaietorule, Duhul Adevarului, Care 
pretutindeni esti si toate le plinesti, vistierul bunatatilor si datatorule de viata –  vino si Te salasluieste 

intru noi, si ne curateste pe noi de toata spurcaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre! 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! (de 3 ori). Slava Tatalui, si 
Fiului si Sfantului Duh. Si acum, si pururea si in vecii vecilor! Amin!” 

Din ziua in care a fost zidit, omul s-a si pornit sa lupte impotriva Ziditorului si Stapanului sau Dumnezeu, 
punandu-se in slujba Potrivnicului (Satana), care i-a fagaduit o mincinoasa indumnezeire grabnica, mai la 
indemana decat aceea careia ii fusese harazit de catre Facatorul a toate, Care il plasmuise „dupa chip si 
asemanare”. Si Dumnezeu zice, prin Sfantul Prooroc Moisi: „dupa chipul si asemanarea Noastra” (Facerea 
1:26)1, pentru a ne invata despre fiintarea Dumnezeirii in Treimea Ipostasurilor. Ce a urmat, se stie: urmasii 
lui Adam s-au indepartat de Dumnezeu (mai ales dupa Potop) intr-atat incat au uitat cu totul de El. S-au 
inmultit, s-au despartit dupa limbi si neamuri, s-au raspandit pe fata intregului pamant si s-au pus cu totul in 
slujba diavolului celui mare, caruia ii slujeau in fiecare zi, inchinandu-se fie stihiilor, fie idolilor facuti de 
mana. Asa s-au nascut „religiile” (religo-religere, a lega, in latina). Necunoasterea de Dumnezeu ajunsese 
desavarsita. Atat ca Purtatorul de grija a toate isi avea alesii Sai (precum fusese si Noe), care mai pastrau 
ceva din insusirea bunatatii cu care fusesera inzestrati primii oameni: Avraam, Isaac, Iacov-Israil si, pentru 
ei, urmasii lor, din neamul carora avea sa ia trup Dumnezeu-Cuvantul. Pe acesti urmasi avea sa-i invete din 
nou Dumnezeu despre Sine, pe cat puteau ei intelege. La o vreme, mai mult despre Ipostasul Sau parintesc, 
in vremea Legii celei Vechi; apoi, despre Acela fiiesc, mai mult in evanghelie2; in sfarsit, despre Ipostasul 
Sau duhovnicesc, mai cu osebire in vremea propovaduirii apostolilor. 

Iar unii dintre cei alesi –  Iudei nebotezati, si Iudei botezati si Crestini din neamuri –  ce au facut? Au urmat 
vechiului rau obicei si, povatuiti de Potrivnicul diavol, au inceput sa lupte impotriva lui Dumnezeu cel unul 
stricand dogmele (adica adevarurile de neschimbat si neschimbatoare) despre Ipostasurile dumnezeiesti. Asa 
au fost maniheii3, luptatori inainte de toate impotriva Persoanei Tatalui, care invatau despre un Dumnezeu-
Tatal rau si crud, Care ar fi facut o lume a suferintei si mortii si l-ar fi oropsit pe „bunul” Satan, o faptura 
puternica si impreuna-patimitoare cu omul de mai tarziu, dar trista si dezamagita.4 Asa au fost, de pilda, 
arienii (urmasii lui Arie5), care au incercat sa-L lipseasca pe Fiul de vrednicia Lui dumnezeiasca si sa-L 
coboare la aceea de „faptura intai zidita”. Asa au fost mai apoi Pnevmatomahii (luptatorii impotriva 
Sfantului Duh-Dumnezeu, „pnevma” fiind „duhul”, in elina). 

Stramosii acestora din urma sunt arhiereii, carturarii („teologii”), batranii si inteleptii Iudeilor, care ziceau ca 
Hristos-Dumnezeu intrupat savarsea minunile, puterile si vindecarile cu duhul Satanei, iar nu cu Acela al lui 
Dumnezeu. Aceia despre care Mantuitorul le zicea ucenicilor: „Orice pacat si orice hula se va ierta 
oamenilor, dar hula impotriva Duhului nu se va ierta. Celui care va zice cuvant impotriva Fiului Omului, se 
va ierta; dar celui care va zice impotriva Duhului Sfant nu i se va ierta, nici in veacul acesta, nici in cel ce va 
sa fie!” (Matei 12:31, 32). 

Cuvant care trebuie neaparat talcuit. Iata ce zice despre aceasta Sfantul Ioan Gura de Aur, in omiliile la 
Matei: 

„- Cum e cu putinta acesta? Caci a fost iertat si acest pacat celor ce s-au pocait. Multi din cei care au 
defaimat [pe Duhul Sfant] au crezut mai tarziu, si toate pacatele li s-au iertat. Asadar ce inteles au cele 
spuse? Anume ca, dintre toate pacatele, acesta singur nu se poate ierta? Pentru ce oare? 

- Pentru ca despre Hristos Iudeii nu stiau cine este, dar despre Duhul aflasera de multa vreme. Tot ce-au grait 
proorocii au grait prin Duhul Sfant; toti cei din Vechiul Testament stiau foarte limpede despre Duhul Sfant. 

                                                      
1 Vezi talcuirea acestui loc in cuprinsul cartii. (n. m.) 
2 Nu e vorba de vreo carte a Evangheliei, ci de buna vestire a mantuirii oamenilor prin Iisus Hristos. (n. m.) 
3 Ucenici ai lui Mani (216-276). (n. m.) 
4 Asa cum este infatisat si in arta sectei romanticilor. (n. m.) 
5 Eretic crestin, a trait in veacul III-IV. Se pare ca a murit in 318. Arie tagaduieste de-o-fiintimea Fiului cu Tatal. 
Invatatura lui se poate rezuma la aceste cuvinte rostite de el: „Era un timp cand Fiul nu era.” Arie a fost osandit la 
sinodul I a toata lumea de la Niceea din 325. (n. m., dupa D. Fecioru). 
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Intelesul cuvintelor lui Hristos este deci acesta: Fie! –  spune El –  puteti pacatui fata de Mine, din pricina 
trupului cu care sunt imbracat. Dar nu puteti spune si de Duhul Sfant: Nu-L cunoastem! De aceea defaimarea 
voastra nu va va fi iertata si veti fi pedepsiti si aici, si dincolo. Multi au fost pedepsiti numai aici; de pilda, 
desfranatul din Corint6 si Corintenii, care s-au impartasit cu nevrednicie cu dumnezeiestile taine. Dar voi – 
 urmeaza Hristos –  veti fi pedepsiti si pe lumea aceasta, si pe cealalta. Va iert toata defaimarea adusa Mie 
inainte de rastignire! Va iert chiar rastignirea! Pentru necredinta voastra nu veti fi pedepsiti! – zice. Caci nici 
cei care au crezut inainte de rastignire nu aveau o credinta totdeauna deplina. Inainte de patimi, Hristos 
poruncea sa nu-L faca nimanui cunoscut; iar in timpul rastignirii a spus ca le-a iertat lor pacatul acesta. Dar – 
zice –  cele ce ati spus despre Duhul Sfant nu vor avea iertare! Ca Domnul S-a gandit la defaimarile aduse 
Lui inainte de rastignire, se vede din cuvintele pe care le-a adaugat: «Celui care va zice cuvant impotriva 
Fiului Omului, se va ierta lui; dar celui care va zice cuvant impotriva Sfantului Duh, nu i se va ierta lui!» 

- Pentru ce? 

- Pentru ca Duhul Sfant va este cunoscut –  zice Hristos –  pentru ca ati pacatuit fata de fapte vadite. Chiar 
daca spuneti ca pe Mine nu Ma cunoasteti, nu puteti spune ca nu-L cunoasteti pe Sfantul Duh. Caci scoaterea 
demonilor si tamaduirile sunt lucrarea Sfantului Duh. Deci nu M-ati ocarat numai pe Mine, ci si pe Duhul cel 
Sfant. De aceea osanda voastra este de neinlaturat si aici, si dincolo. 

Unii oameni vor fi osanditi si aici, si dincolo; altii, numai aici; unii numai dincolo, altii nici aici, nici dincolo. 
Aici si dincolo, ca Iudeii –  caci au fost pedepsiti si aici, cand au indurat acele nemaiauzite suferinte la cade-
rea Ierusalimului; si indura si dincolo cea mai cumplita pedeapsa. Ca locuitorii Sodomei si multi altii. Numai 
dincolo, ca bogatul care se parjolea in iad si nu era stapan nici pe o picatura de apa; numai aici, ca 
desfranatul din Corint; dar nici aici si nici dincolo, ca apostolii, ca proorocii, ca fericitul Iov; caci suferintele 
lor nu erau osanda, ci lupte si incercari.” 

Pe acesti vrajmasi ai Duhului Sfant si deci ai mantuirii neamului omenesc ii osandea si Sfantul Arhidiacon 
Stefan, zicandu-le: „Voi, cei vartosi la cerbice si netaiati imprejur la inima si la urechi, voi pururea va 
impotriviti Duhului Sfant! Precum parintii vostri, asa si voi!” (Fapte 7:51). 

Loc pe care Sfantul Andrei al Neochesariei il talcuieste asa: „Pentru ce, graind cu blandete pana aici, acum 
face cuvantul aspru? Pentru ca-i vedea ca nu luau aminte la cele ce se graiau. «Voi pururea va impotriviti 
Duhului Sfant!» Nu numai acum – zice – ci pururea! Si dintru acest cuvant arata ca si el graia acelea din 
Duhul Sfant. Si, de altfel, vorbeste asa pentru ca, avand sa moara (caci se putea ca el sa fi cunoscut si acest 
lucru, fiind plin de Duhul Sfant) foloseste multa si nesfiita indrazneala. Iar cele zise catre dansii nu erau de la 
sine-si, ci de la prooroci.” 

Ca Sfantul Stefan vorbea de la Duhul Sfant este vadit, fiindca el le amintea arhiereilor si carturarilor 
adevaruri de credinta stiute prea-bine de ei, de care insa aceia se lepadasera de mult, din pricina „anvartosarii 
cerbicei lor”, adica a incapatanarii dobitocesti, de vita indaratnica ce nu-si inmoaie grumazul ca sa rabde 
jugul. 

 Lupta aceasta a ereticilor, adica a celor taiati de la dreapta credinta, impotriva Dumnezeu-Duhului nu a 
incetat nici o clipa. Toti au fost insa biruiti de Duhul, prin mijlocirea Sfintilor Parinti ai Bisericii; pana cand, 
la mai multe veacuri dupa pogorarea Sa in chip de limbi de foc, invatatura cea rea a fost reanviata de eresul 
latinesc, prin nascocirea mincinoasei dogme a purcederii Sfantului Duh si de la Fiul (Filioque). Cum se va 
vedea, aceasta a fost pricina despartirii Bisericii Rasaritene de Biserica Apuseana, un singur cuvant adaugat 
la Marturisirea de credinta: Filioque, avand urmari nebanuit de insemnate, ca de altfel tot ce tine de 
invatatura despre Dumnezeu. Despre aceasta va fi vorba in cartea de fata. Inainte de a citi cuvintele Parintilor 
celor insuflati de insusi Duhul, sa vedem pe scurt ce se scrie in Catehismul latinesc din zilele noastre. Pentru 
aceasta ne-am lasat povatuiti de autorii unei carti de mare folos: Noul catehism catolic impotrva Sfintilor 
Parinti. Caci iata ce se scrie acolo despre pricina ce ne sta inainte: 

„Cea mai inalta invatatura a teologiei crestine este cea a Tri-Unitatii dumnezeiesti: Dumnezeu Se arata ca 
Unul in Trei Persoane: Tatal, Fiul si Sfantul Duh. Avand aceeasi fiinta, cele Trei Persoane (sau Ipostasuri) 
sunt un singur Dumnezeu, insa Ele se deosebesc prin insusirile personale si alcatuiesc astfel o Treime. Tatal 
este fara inceput, Fiul se naste din Tatal, Duhul Sfant purcede din Tatal. «Ansusirea Tatalui este nenasterea, 
cea a Fiului nasterea si cea a Duhului Sfant purcederea» (Sfantul Grigorie Teologul). «Cele trei Ipostasuri Se 
deosebesc intre Ele numai prin aceste insusiri personale» (Sfantul Ioan Damaschin). Cu constiinta 

                                                      
6 1 Corinteni 2:6 
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binecuvantata a acestei teologii [...], Parintii Soborului al doilea a toata lumea de la Constantinopol (381) au 
statornicit credinta in Duhul Sfant astfel: «…si intru Duhul Sfant, Domnul de viata facatorul, Care de la Tatal 
purcede, Care impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si marit, Care a grait prin prooroci.» [...] 

Spunand ca Duhul Sfant purcede din Tatal si din Fiul (an latina Filioque) si adaugand aceasta dogma in 
Crez, Biserica Romano-Catolica a adus in launtru o innoire potrivnica invataturii de obste a Apostolilor, a 
Parintilor si a Soboarelor. Biserica Ortodoxa ii reproseaza deci doua lucruri: 

a) adaugarea lui Filioque in Crezul Niceo-Constantinopolitan, in vreme ce (asa cum vom vedea) Parintii au 
pecetluit Crezul; 

b) dogma insasi, adica ideea ca Sfantul Duh purcede de la Tatal si de la Fiul, idee care nu numai ca nu se afla 
in Traditie, dar pe care scrierile Parintilor o resping in chip aratat. 

Papii Inocentiu al III-a (la Conciliul IV Lateran, in 1215), Grigorie al X-lea (la Conciliul II de la Lyon, in 
1274) si Eugeniu IV (la Conciliul de la Florenta, in 1439) au proclamat Filioque ca adevar de credinta. Ei 
credeau ca fara acesta nu putea fi mantuire7.[7] Pentru faptul ca ii invinuia pe Ortodocsi de a fi scos pe 
Filioque din Crez, legatul Papei, cardinalul Humbert a depus, in 1054, pe altarul catedralei Sfintei Sofii din 
Constantinopol o scrisoare care-l excomunica pe patriarhul Ortodox al Constantinopolei, Mihail Kerularios, 
act care a fost la originea schismei definitive intre Biserica Ortodoxa si Biserica Romano-Catolica. 

                                                      
7 „Anatemele acestor doua «concilii» pseudo-unioniste, sau mai curand «talharesti», n-au fost ridicate niciodata de 
papalitate. Cea din 18 mai 1274 proclama: «Condamnam si respingem pe cei ce cuteaza a nega ca Duhul Sfant purcede 
vesnic de la Tatal si de la Fiul»; cea din 4 februarie 1442, in bula de unire cu coptii, condamna si declara straini de 
Biserica pe cei ce refuza sa spuna ca Duhul Sfant purcede vesnic si fara de inceput din Tatal si din Fiul.” (n. aut.) 
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Predica Sfantului Luca al Crimeei (11 iunie) pentru ZIUA CINCIZECIMII 

„IMPARATE CERESC, MANGÂIETORULE…” 

La sarbatoarea Sfantului Duh se cuvine ca toata profunzimea gandului si a inimilor noastre s-o indreptam 
spre cunoasterea Lui. In rugaciunea Sfantului Duh, pe care o stiti, se spun extrem de multe lucruri 
despre El. Trebuie sa intelegeti aceasta rugaciune. 

„Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul Adevarului” - 

Acesta este Mangaietorul nostru, Acel Mangaietor pe Care L-a trimis Domnul Iisus Hristos ucenicilor 
Lui cand S-a inaltat de la ei la ceruri. El a spus: 

N-am sa va las orfani, va voi trimite voua pe Duhul Sfant, Mangaietorul; El va va aminti voua toate cate 
v-am spus mai inainte. 

Si aceasta s-a implinit: n-au ramas orfani ucenicii Lui, nici lumea crestina. S-a inaltat de la noi Domnul 
Iisus Hristos, dar locuieste printre noi Duhul Sfant, Mangaietorul, pe Care El ni L-a trimis. 

„Imparate Ceresc, Mangaietorule” - El este Mangaietorul nostru, Cel care umple golul inimilor noastre, 
Care alunga de la noi tristetea. El este Cel care poate mangaia cu adevarat. Sunt multi cei care nu cred 
in Dumnezeu, care nu-L cunosc pe Duhul Sfant, care nu se roaga Lui si care zac intr-o stare de grea 
intristare. Constiinta golului si a nimicniciei vietii proprii le umple sufletul. Si sovaiesc, se intristeaza si 
sufera fara nici un sens in viata lor, si nu rareori isi incheie viata prin sinucidere. 

Ei nu-L cunosc pe Duhul Sfant, nici nu-L cauta pe El, pentru ca nu L-au cunoscut, pentru ca traiesc fara 
Dumnezeu. Ei nu simt mangaierea deplina, profunda, acea mangaiere pe care o incearca inimile crestinilor, 
de care era plin Cuviosul Serafim de Sarov. Duhul Sfant era mereu cu el, niciodata nu l-a parasit si il 
incalzea cu caldura Sa. 

Ne mangaie Duhul Sfant si pe noi, pe toti, care suntem departe de sfintenia crestinilor de odinioara, ne 
mangaie atunci cand in vremea necazurilor recunoastem in inimile noastre ca sunt meritate aceste 
necazuri, aceste intristari, cand ne indreptam mintea si ochii duhovnicesti in inima noastra si vedem acolo 
multime de pacate si necuratie, cand ne vom cai si vom spala necuratia inimii noastre si-L vom chema: 
„Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul Adevarului” — tot atunci va veni Mangaietorul si va da cea 
mai deplina mangaiere. Trebuie sa doresti din toata inima aceasta mangaiere, s-o cauti, sa fii vrednic 
de ea, sa-ti curatesti inima, fiindca intr-o inima necurata nu este loc pentru Duhul Sfant. 

Astfel ne mangaie Duhul Sfant pe noi, pe cei slabi si atat de departe de acea desavarsire pe care o cere 
Hristos. Duhul Sfant este numit Duhul Adevarului, fiindca in El si numai in El este toata deplinatatea 
adevarului. Adevarul il cunoaste doar cel care are comuniune cu Duhul Sfant. Adevarul il stie numai 
acela care primeste harul Duhului Sfant, care-si indreapta gandurile si simturile pe calea adevarului. 

Sunt multi oameni care cauta adevarul acolo unde acesta nu este, care nu stiu ca tot adevarul este in 
Duhul Sfant. Il cauta in cartile de filosofie, il cauta si nu-l gasesc, sau gasesc un adevar fals, cu care il 
confunda pe cel pur. 

Iar adevarul autentic, adevarata profunzime a cunoasterii, profunzimea sentimentelor se afla doar in 
comuniunea cu Duhul Sfant, fiindca Duhul Sfant este plinatatea oricarui adevar. 

Sfintii Apostoli au fost simpli pescari, necarturari. Majoritatea cuviosilor si sfintilor au fost oameni 
nestiutori de carte, dar Duhul Sfant, pe Care L-au atras in inimile lor, i-a facut purtatori ai 
adevarului. Cine, oare, mai mult decat Sfintii Apostoli, a cunoscut adevarul si l-a propovaduit intregii lumi 
crestine? Cine a stapanit adevarul mai mult decat Cuviosul Serafim de Sarov? 

„Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul Adevarului, Carele pretutindenea esti si toate le implinesti“ 

- Ce inseamna „Carele pretutindenea esti si toate le implinesti“? Inseamna ca El este pretutindeni, toate le 
implineste. In limba slavona cuvantul „implineste” inseamna ca si in limba rusa: „cel ce le umple“. Iata, in 
acest sens trebuie sa patrundem! Trebuie sa cunoastem ca Duhul Sfant este pretutindenea si pe toate le 
implineste, ca prin El traieste intreaga faptura, fiindca El este datatorul de viata. 

Nu-L cunosc si nu-L vor cunoaste invatatii pe Duhul Sfant, nu vor sti de unde s-a creat viata. Este cea 
mai mare enigma pentru stiinta. Din cele mai vechi timpuri stiinta a incercat sa patrunda in taina vietii si 
sa explice cum din natura moarta a aparut brusc viata. De unde vine ea? 
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La baza oricarei vieti sta acea substanta care, in stiinta, este numita protoplasma – ea constituie o parte 
consistenta a acelor celule din care sunt alcatuite corpurile fiintelor vii. Ce este protoplasma? La vedere arata 
ca un fel de mucozitate, dar in ea este cuprinsa puterea nemarginita a vietii, in ea se ascund tainele 
nenumarate ale existentei. Si iata, stiinta incearca de mult sa creeze protoplasma artificiala din proteine 
(fiindca protoplasma este un compus proteic). Dar oricat s-ar stradui invatatii s-o sintetizeze, nu le iese nimic 
– nici o combinatie nu are proprietati de viata. Aceasta putere de viata o poate da doar Acela Care da 
viata la toate, Care este inceputul vietii – Duhul Sfant. 

Cu cuvantul Domnului s-au intarit cerurile, si cu Duhul gurii Lui toata puterea lor (Psalmul 32, 6). 

Cerurile sunt create cu cuvantul lui Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu. Cu Duhul gurii lui Dumnezeu 
au fost create toate Puterile ceresti. Duhul lui Dumnezeu a insufletit si primul trup al omului, creat de El 
din tina pamantului, trupul lui Adam, fiindca se aminteste in Scriptura ca in acest trup a suflat Dumnezeu 
suflare de viata. Numai Duhul Sfant da viata, numai de la Duhul Sfant incepe orice viata si este absurd 
sa cauti un alt izvor de viata. 

Ce este sufletul omenesc? Ce este duhul omenesc? Omul este creat dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu. 
Dar Dumnezeu este netrupesc? Desigur! Nu dupa trup suntem noi facuti dupa chipul si asemanarea lui 
Dumnezeu, ci dupa Duh. Duhul omenesc este suflarea Duhului Sfant. 

Dar sa nu credeti ca doar duhul omenesc isi are inceput de la Duhul lui Dumnezeu. Totul este creat, totul 
traieste si totul se misca doar cu acea energie duhovniceasca, izvorul careia este Insusi Duhul Sfant. 
Cu energia duhovniceasca, puterea Duhului Sfant, care este izvorul oricarei energii materiale – doar 
cu aceasta energie traieste si se misca intreaga lume. Energia duhovniceasca, Duhul lui Dumnezeu, 
patrunde totul, sfinteste totul, insufleteste totul. Si in animale, si in plante exista o particica a Duhului, 
fiindca si in ele exista viata, iar unde este viata acolo este si Duhul Sfant. Impreuna cu viata toate au 
primit o suflare a Duhului Sfant. Si nu numai in fiintele vii, ci si in toata natura – natura pe care oamenii in 
mod gresit o numesc moarta, natura anorganica -, in stanci, in rauri, in valurile marii, in pustiurile nesfarsite 
– traieste Duhul Sfant, fiindca El „pretutindenea este si toate le implineste“. 

Daca n-ar fi insufletit Duhul Sfant toata natura, organica si anorganica, n-ar fi putut exista lumea 
creata cu toata maretia ei, asa cum se prezinta ea in fata privirii noastre. Nu trebuie sa admitem ipoteza 
conform careia lumea nu ar fi creata de Dumnezeu. Lumea a fost creata prin revarsarea dragostei lui 
Dumnezeu, iar dragostea lui Dumnezeu este ceea ce se numeste energie duhovniceasca. Totul este creat 
si se misca prin dragostea lui Dumnezeu, prin dragostea Duhului, in El traim si ne miscam si suntem, 
precum spunea Apostolul Pavel in Areopagul din Atena. Totul traieste, totul se misca, totul se insufleteste 
prin Duhul Sfant, fiindca El „pretutindenea este si toate le implineste“. 

V-ati gandit vreodata ce insemnatate are pentru noi si pentru intreaga natura acea minunata 
frumusete a lui Dumnezeu care straluceste in toata lumea? De unde este frumusetea? De ce exista 
frumusetea? Putem noi oare sa gandim ca frumusetea are numai un scop practic, utilitar? Putem oare sa 
spunem ca masculii pasarilor, care au un penaj colorat si care canta atat de frumos, dispun de aceasta 
frumusete numai pentru ca sa atraga femelele? Sigur ca nu! 

Oare putem sa gandim ca florile care ne mangaie privirea stralucesc de frumusete doar ca sa atraga cu culorile 
si mirosurile insectele pentru polenizare? Sigur ca nu! Frumusetea straluceste in toata lumea, si Dumnezeu 
ne-o arata chiar si in cele mai gingase, in cele mai slabe fiinte. N-ati vazut niciodata ce frumusete 
delicata, blanda, curata emana petalele si corolele florilor de nu-ma-uita, toporasi, albastrele si 
nenumarate altele? N-ati simtit cata curatie si frumusete se afla in aceste mici creatii ale lui Dumnezeu? 
Nu v-ati gandit ca aceste floricele ale lui Dumnezeu ne invata curatia si blandetea, de care ele sunt pline? 

Nu v-ati gandit ca cerul instelat are o influenta duhovniceasca deosebita asupra inimilor noastre prin 
frumusetea cu care a fost inzestrat? Cand privim acest cer instelat nemarginit, ne ducem cu gandul la 
vesnicie. Cand privim la stancile puternice, abrupte, varfurile carora sunt ascunse de norii intunecati, cand in zi 
de ploaie stam pe tarmul marii si vedem cum furtuna ridica valuri uriase, care acopera stancile de pe mal, oare 
nu tresare inima noastra de emotie contempland puterea si forta naturii? Cat de neinsemnati si de slabi ne simtim 
atunci! Daca natura ascunde in sine atata frumusete, forta, putere si propovaduieste despre ea, atunci ce 
putem spune despre izvorul acestei puteri si frumuseti – ce putem sa spunem despre Domnul Insusi? 

El este izvorul acestei frumuseti si puteri, El toate le patrunde, toate le umple. Maretia uimitoare a fortelor 
naturii nu este altceva decat manifestarea insufletirii intregii naturi despre care v-am vorbit. 
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In tot ce ne inconjoara este prezent Duhul Sfant. El „pretutindenea este si toate le implineste“, totul este 
patruns de puterea Duhului lui Dumnezeu si de dragostea Lui. 

Sfantul Apostol Pavel, in Epistola catre Romani a spus exact ce va spun acum, cu cuvinte foarte simple. El se 
refera la paganii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, afirmand ca sunt fara cuvant de aparare, pentru ca 
ceea ce se poate cunoaste despre Dumnezeu este cunoscut de catre ei, fiindca Dumnezeu le-a aratat lor. 

Cele nevazute ale Lui se vad de la facerea lumii, intelegandu-se din fapturi, adica vesnica Lui putere si 
dumnezeire, asa ca ei sa fie fara cuvant de aparare (Romani 1, 19-20). 

In natura se poate observa puterea lui Dumnezeu, deci sunt fara cuvant de aparare toti cei care sunt orbi si 
nu vor sa vada ca Duhul Sfant este pretutindeni. Sunt orbi si surzi cei care nu simt maretia frumusetii, 
cei care nu simt suflarea Duhului Sfant in tot ce ne inconjoara, si de aceea sunt fara cuvant de aparare. 
Chiar daca n-au auzit de la oameni propovaduirea despre Dumnezeu, natura insasi propovaduieste despre 
El. Unii afirma ca nu exista Dumnezeu, sustinand ca natura a fost creata datorita hazardului. Ce poate fi mai 
gresit decat aceasta teorie? Cum poate intamplarea sa creeze o astfel de armonie in lumea nemarginita? 

Duhul Sfant mai este numit „Vistierul bunatatilor“. 

Al caror bunatati? Al tuturor bunatatilor, nu doar al celor pe care le cauta oamenii mandri si increzuti, care s-
au lipit de cele pamantesti. Duhul Sfant este izvorul tuturor bunurilor, mai ales al celor duhovnicesti, El este 
Datatorul puterilor inalte ale duhului omenesc, El isi revarsa dragostea asupra a tot ceea ce este viu si cu 
aceasta dragoste ne mangaie. 

Toti cei care merg pe calea lui Hristos, care isi poarta crucea, simt ajutorul Duhului Sfant si dragostea 
Lui care ii intareste. 

Sunt multe greutati in viata fiecaruia, sunt multe greutati si pe calea arhieriei, fiindca este mare raspunderea 
in fata lui Dumnezeu. In zdrobirea inimii mele, Duhul Sfant m-a mangaiat cu dragostea voastra, cu 
dragostea care se revarsa din inimile voastre. Pentru ca nu exista mai mare fericire decat aceea de a 
trai in dragoste, de a simti permanent dragostea celor din jur. 

Iata ce ne poate da Duhul Sfant, iata cat de nemarginit este harul Lui! Si scopul vietii noastre consta in a fi 
partasi dumnezeirii. Dar cum putem deveni partasi dumnezeirii? Prin comuniunea cu Duhul Sfant, 
fiindca duhul nostru este chipul si asemanarea lui Dumnezeu. 

Prin faptul de a te impartasi de Duhul Sfant, de a fi in permanenta comuniune cu El. Este sarcina cea 
mai inalta si mai sfanta a vietii omenesti. 

Cum sa dobandesti aceasta comuniune cu Duhul lui Dumnezeu? Cum sa 
primesti aceasta mareata mangaiere — mangaierea dragostei Duhului 
Sfant? In ce si cand avem comuniune cu Duhul lui Dumnezeu? 

Intai de toate, in rugaciune. Orice om care a avut comuniune cu 
Duhul Sfant a fost intotdeauna nevoitor al rugaciunii. Un exemplu 
poate fi Cuviosul Serafim de Sarov, care 1000 de zile si nopti le-a 
petrecut ingenunchiat pe o piatra, rugandu-se lui Dumnezeu. 

Doar cel care se roaga astfel poate avea comuniune deplina cu 
Dumnezeu. Prin rugaciune neincetata si prin indeplinirea poruncilor 
lui Dumnezeu atingeau sfintii curatia inimii, eliberarea ei prin Duhul 
Sfant de orice intinaciune. De aceea este mare insemnatatea ultimelor 
cuvinte ale rugaciunii Sfantului Duh: 

„Vino si Te salasluieste intre noi si ne curateste de toata intinaciunea“. 

Sa strigam neincetat spre Duhul Sfant:  

„Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul Adevarului, Carele 
pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste 
intre noi si ne curateste de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre“. 

Si El va veni si Se va salaslui intru noi, si ne va face din intinati si pacatosi, sfinti si drepti. Sa fie dar cu voi 
cu toti harul Preasfantului Duh si sa va faceti biserici curate ale Lui! Amin”. 

(Din: Sfantul Luca al Crimeei, Predici, Ed. Sophia, Bucuresti, 2009) 
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Părintele Gheorghe Calciu – Cuvânt la Rusalii  

 

“Vă doresc ca această zi a Pogorârii Sfântului Duh să fie cu adevărat ziua deschiderii inimilor 
noastre, să primim Duhul lui Dumnezeu. Chiar dacă nu vorbim în limbi, să vorbim în limba 
divină, în limba îngerilor, prin care îl slăvim pe Dumnezeu, îl iubim pe Dumnezeu şi îl iubim pe 
aproapele. Eu cred că urmarea pogorârii Duhului Sfânt sau vorbirea în limbi în inimile 
noastre, acum, după Cincizecime, este iubirea. De aici vine un limbaj universal şi prin ea 
comunicăm. Dacă nu ai iubire, nu comunici. Dacă nu ai iubire poŃi să fii ca un post de radio, 
să vorbeşti douăzeci de ore pe zi: nu te comunici pe tine! Eşti un automat care vorbeşte. De 
multe ori suntem automate care vorbim. Nu comunicăm. Dar dacă ai iubire, chiar dacă nu 
spui decât numai trei cuvinte, ai comunicat ceva celuilalt. 

Să dea Dumnezeu să păstraŃi această consecinŃă a Duhului Sfânt în inimile dumneavoastră. Să 
comunicaŃi prin dragoste. Să vă iubiŃi unii pe alŃii, să-L iubiŃi pe Hristos, şi în felul acesta vom 
fi o Biserică aşa cum a fost dorită de Iisus Hristos: Biserica iubirii, în care ne vindecăm toŃi de 
toate bolile sufleteşti şi trupeşti”. 

 

 

Pogorârea Sfântului Duh, Paraclisul Sf. Grigorie Palama, Politehnică 
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Cuvinte ale părintelui Coman la Cincizecime 

 

- R. Radulescu: Pogorarea Duhului Sfant, moment de inceput al Bisericii. Acest fapt il cunoastem si cred 
ca il cunoaste orice credincios familiarizat cu viata bisericeasca. Mantuitorul Hristos, parinte Constantin 
Coman, anuntase trimiterea Duhului Sfant. Le spusese ucenicilor, vorbise despre aceasta. Evanghelia care 
se asculta astazi in biserici, se refera la momentul acesta oarecum indirect. Mantuitorul Hristos spune ca cel 
ce se increde in El, din inima lui vor curge rauri de apa vie. Este desigur o metafora si v-as ruga sa 
explicati ce vrea Hristos sa spuna, ce se intampla, de fapt, cu cel care se increde in El, ce poate izvori din 
acela? 

- Pr. Coman: Este numai intr-un fel o metafora, pentru ca „apa vie”, de exemplu, nu este o metafora. Sfantul 
Evanghelist Ioan vorbeste foarte mult in Evanghelia sa despre o alternativa cereasca la hrana 
pamanteasca. Alternativa la hrana pamanteasca materiala (painea, apa, vinul etc.) este hrana 
duhovniceasca, nemateriala, care „coboara din cer” (painea cea cereasca, apa cea vie, cuvantul lui 
Dumnezeu). Aceasta nu este o metafora. Realitatea duhovniceasca, nemateriala nu este mai putin 
„reala” decat realitatea materiala. Realitatea duhovniceasca este mai consistenta decat realitatea 
materiala. Duhul este mai consistent decat materia. De fapt Duhul este cel care da consistenta materiei, care 
incheaga materia. Duhul umple totul, materia nu umple totul. Dumnezeu este Duh (Ioan 4,24) si omul 
este chemat sa fie duh. 

Ce pacat ca lumea de astazi – uneori chiar si cea bisericeasca si teologica – da atat de putina atentie 
duhului si componentei duhovnicesti a realitatii si se lasa coplesita de realitatea materiala, exterioara! 
De aici si obsesia eficientei exterioare, materiale, a cantitatii! Este drept ca noi strabatem o epoca profund 
materialista si rationalista, care da putina importanta realitatii nemateriale, pe care o numim duhovniceasca. 
Mare parte dintre semenii nostri par a se amagi cu convingerea ca realitatea se limiteaza la ceea ce percep cu 
simturile si cuprind dansii cu mintea! Macar de-ar fi mintea libera de preconceptii si de indoctrinari 
ideologice! Este cu atat mai grav, cand amagirea aceasta se intampla cu cei chemati sa propovaduiasca 
Evanghelia lui Hristos!!!  

In viata Bisericii este prezenta materia in toate, dar aceasta este folosita in asa fel si la dimensiuni bine 
gandite, incat sa faca mai mult decat evidenta prezenta lumii duhovnicesti. La Sfanta Impartasanie, 
Hristos intreg se ofera intr-o faramitura de paine si intr-o picatura de vin. Dintr-o sticla de Agheasma 
Mare consumam un an de zile! Bucatica de anafura pe care o primesc credinciosii in fiecare duminica 
la Liturghie este putin mai mare decat o firimitura! Intamplator, oare?! Nu! Deloc intamplator! 
Pedagogia dumnezeiasca a luminat pe cei ce au randuit aceste lucruri sa le faca asa pentru a pune in evidenta 
continutul in duh al acestora. Pretiozitatea este in duh, nu in materie! Materia trebuie subtiata cat de mult 
posibil, tocmai pentru a fi straveziu duhul. 

Cine crede ca trebuie sa faca biserici mari, pentru a-L face vizibil pe Dumnezeu, se amageste! Cine 
crede ca mare inseamna inalt fizic sau voluminos, acela n-a inteles nimic din Evanghelia lui Hristos sau 
este victima unor cumplite amagiri si complexe omenesti. Paradoxal, credinciosii nostri simpli si needucati 
inteleg mai bine aceste lucruri, altfel ne-ar cere sa le dam anafura macar cat un sfert de paine, sa inteleaga 
ceva din ea! Noi chemam lumea la transfigurare, la umplere de duh, la induhovnicire, noi propovaduim 
preschimbarea acestui chip material al lumii in chip duhovnicesc si, in acelasi timp, ne intrecem in 
constructii materiale. Este evident o contra-marturie… Un punct de vedere! Iertati-mi digresiunea. 

Sa revenim la discutia noastra. Ce se intampla cu cel ce crede in Hristos?! Ce inseamna cuvintele „vor curge 
din inima lui rauri de apa vie“?! Ne spune Sfantul Evanghelist Ioan in continuare: 

„Cel ce crede in Mine, precum a zis Scriptura: rauri de apa vie vor curge din pantecele lui. Iar aceasta a 
zis-o despre Duhul pe Care aveau sa-L primeasca acei ce cred in El. Caci inca nu era (dat) Duhul, pentru 
ca Iisus inca nu fusese preaslavit!” (Ioan 7, 38-39).  

Despre apa cea vie Mantuitorul vorbeste si in episodul cu femeia samarineana, exact in aceeasi termeni: 

„Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai inseta in veac, caci apa pe care i-o voi da Eu se 
va face in el izvor de apa curgatoare spre viata vesnica!” (Ioan 4,14).  

Şi aici se refera la Duhul Sfant pe care-L va trimite lumii de la Tatal. 
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Apa cea vie, asadar, este Duhul pe care aveau sa-L primeasca cei ce cred, dupa preaslavirea lui Hristos. 
Lucrurile ca atare sunt foarte clare. Nu este suficient de clara intelegerea noastra raportata la aceste 
evenimente. Fie ca nu ne straduim sa ne apropiem de ele, fie ca ni se par indepartate sau poate 
imposibile, si ne linistim constiinta si mintea, pastrandu-ne departe de astfel de realitati! Ceea ce spune 
Mantuitorul Hristos aici este intemeiat pe discursul Sfintelor Scripturi, in ansamblul lor: omul a fost facut sa 
traiasca, nu autonom si izolat, ci in comuniune, spunem noi, impreuna cu Dumnezeu. Nu numai intr-o 
legatura morala, de prietenie, de vizite sau de contacte de la distanta, ci intr-o legatura consistenta, 
adica in unire cu Dumnezeu. Din aceasta legatura sau prin aceasta legatura omul primeste viata 
dumnezeiasca, nestricacioasa, viata prin excelenta, viata vesnica. 

Unirea omului cu Dumnezeu se realizeaza mai intai in persoana Dumnezeu-Omului Hristos, iar prin 
pogorarea Duhului Sfant, se realizeaza in toti cei care, crezand, primesc prin botez Duhul lui 
Dumnezeu. Intruparea Fiului lui Dumnezeu are acest obiectiv intemeietor, de a da lumii sansa vietii 
dumnezeiesti, a vietii vesnice. Acelasi Sfant Evanghelist Ioan spune: „Caci Dumnezeu asa a iubit lumea, 
incat pe Fiul Sau Cel Unul-Nascut L-a dat ca oricine crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica.” (Ioan 
3,16). Despre aceasta viata vorbeste Mantuitorul Hristos deseori: „Eu am venit ca [lumea] viata sa aiba si 
din belsug sa aiba“ (Ioan 10,10). 

Nu a venit Hristos ca lumea sa fie pur si simplu mai buna, ci a venit sa indumnezeiasca lumea, adica 
sa-i dezlege izvorul apei celei vii. Istoria lumii se imparte in doua. Este o istorie pana la Hristos si o 
istorie dupa Hristos. Este o lume pana la Hristos si o alta lume dupa Hristos. Punctul culminant este 
Pogorarea Duhului Sfant sau Cincizecimea, praznuita astazi. Pogorarea Duhului Sfant incununeaza 
iconomia dumnezeiasca lucrata prin Fiul. 

Ma tem ca vorbim prea usuratic, prea scolastic despre lucruri atat de insemnate! Cum sa atragem 
atentia oamenilor asupra acestor realitati, de fapt, cutremuratoare?! Cum sa le trezim interesul spre 
aceasta „oferta” incalculabila, care este sansa vietii adevarate, depline, vesnice! Şi aceasta nu dupa 
moarte, ci acum. 

„Oferta” vietii prin excelenta este facuta pentru aici si pentru acum, ca alternativa la viata stricacioasa, 
trecatoare, nedeplina. Din pacate – si din vina teologiei noastre – s-a incetatenit credinta ca viata vesnica 
este viata de dupa moarte. Nu, este viata care biruie moartea, intrucat biruie stricaciunea si pacatul, 
amagirea si falsitatea, esecul existential, desertaciunea, goliciunea fiintiala, deprimarea, nihilismul! 
Este viata care umple de sens, bucura adanc, deschide orizonturi existentiale, aduce satisfactia 
adevaratei impliniri. Viata aceasta este rezultatul hranirii cu hrana duhovniceasca (adica nemateriala, 
avand consistenta duhului), care vine din cer. Cei care merg la biserica ravnesc la aceasta hrana si o 
primesc, chiar daca, de multe ori, nu au deplina constientizare a ei. Cei care merg la biserica se hranesc cu 
cuvantul lui Dumnezeu, cu mangaierea chipului lui Dumnezeu si al sfintilor, cu binecuvantarea lui 
Dumnezeu, cu puterea semnului Crucii, cu sfintenia lui Dumnezeu, impartasita prin apa sfintita sau 
anafura cu harul lui Dumnezeu. Se hranesc, de asemenea, cu hrana cereasca prin excelenta, lasata 
mostenire omenirii de Hristos, si anume Trupul si Sangele Domnului, prin painea euharistica si vinul 
euharistic. 

Cei care cred ca Hristos este Fiul lui Dumnezeu intrupat, cei care cred cuvintelor si puterii Lui, cred si 
urmeaza chemarii si fagaduintei Lui, care spune cu o claritate indiscutabila si provocatoare: 

„Adevarat, adevarat zic voua: Cel ce crede in Mine are viata vesnica. Eu sunt painea vietii. Parintii vostri 
au mancat mana in pustie si au murit. Painea care se coboara din cer este aceea din care, daca mananca 
cineva, nu moare. Eu sunt painea cea vie, care S-a pogorat din cer. Cine mananca din painea aceasta viu 
va fi in veci. Iar painea pe care Eu o voi da pentru viata lumii este Trupul Meu. Deci iudeii se certau intre 
ei, zicand: Cum poate Acesta sa ne dea Trupul Lui sa-L mancam? Şi le-a zis Iisus: Adevarat, adevarat zic 
voua, daca nu veti manca Trupul Fiului Omului si nu veti bea Sangele Lui, nu veti avea viata in voi. Cel 
ce mananca Trupul Meu si bea Sangele Meu are viata vesnica, si Eu il voi invia in ziua cea de apoi. Trupul 
este adevarata mancare si Sangele Meu, adevarata bautura. Cel ce mananca Trupul Meu si bea Sangele 
Meu ramane intru Mine si Eu intru el.” (Ioan 6,47-56). 

Cincizecimea este un eveniment istoric, care deschide, la modul foarte concret, lumea aceasta si pe om 
relatiei nemijlocite cu Dumnezeu si cu imparatia lui Dumnezeu. De fapt, evenimentul Cincizecimii, asa 
cum este relatat de Sfantul Evanghelist Luca in cartea Faptele Apostolilor (cap. 2), ne arata foarte clar ce 
inseamna pogorarea Duhului Sfant. Asadar, nu este o vorbire metaforica, nu este o figura de stil. 
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R. Radulescu: Venire de sus in jos. 

Pr. Coman: Venire din sus, pentru ca sus-ul trimite la Dumnezeu, dar nu neaparat ca pozitie fizica si 
geografica. Asa ne reprezentam noi lumea lui Dumnezeu, ca fiind sus. Sus-ul, de obicei, pentru noi este 
pozitivul, este inaltul, este dincolo de noi. Lumea lui Dumnezeu, daca vreti, este dincolo de sus, dincolo 
de lumea noastra. Şi atunci, ceea ce vine de la Dumnezeu, adica Duhul Sfant, vine de sus si se revarsa peste 
oameni. Ce rezulta de aici? Rezulta oameni plini de Duh Sfant. Oamenii se umplu de Duh Sfant, acesta 
este cuvantul folosit de Sfantul Evanghelist Luca pentru a exprima impartasirea Duhului Sfant oamenilor. 

Duhul se revarsa peste oameni si oamenii se umplu de Duh Sfant. Duhul, realitatea nemateriala, 
duhovniceasca, necreata, se revarsa asupra fapturii create. Impartasirea de Duhul lui Dumnezeu este in 
egala masura impartasire de iubirea lui Dumnezeu, iubirea deplina, absoluta, dupa care aspira orice 
om si pe care nu o intalneste in limitele lumii create. Sfantul Apostol Pavel spune frumos acest lucru: 

„...iubirea lui Dumnezeu s-a varsat in inimile noastre, prin Duhul Sfant, Cel daruit noua.“ (Rom. 5,5). 

Impartasirea de Duhul lui Dumnezeu devine obiectivul principal, al existentei, pentru ca aceasta este 
calea de a participa la viata duhovniceasca, nemateriala, necreata. 

Nu te mai feresti de rau, de necuratenie, de faradelege pentru a fi bun, ca sa implinesti legea sau 
conventia morala, ci ca sa te pastrezi curat pentru a primi si a nu alunga Duhul lui Dumnezeu. De la 
Hristos si de la Pogorarea Duhului Sfant nu mai avem o morala a legii, cum spune Sfantul Pavel, ci o 
morala a harului. Este o schimbare radicala. Morala legii il inchidea pe om in sine, ii cultiva egosimul, 
orgoliul, mandria, parerea de sine sau ipocrizia. Morala harului il motiveaza pe om sanatos, il 
deschide spre Dumnezeu si spre semeni si-i cultiva smerenia. Spuneam in alt dialog al nostru ca noi 
botezam copii de prunci, pentru ca nu opun nici o rezistenta harului dumnezeiesc. Mai adaug acum: si pentru 
ca sunt curati, nu au in ei umbra de rautate si intinaciune, fiind astfel salas potrivit Duhului. 

Praznuind Pogorarea Duhului Sfant, dam marturie astazi si despre Biserica, realitatea care se naste odata cu 
pogorarea Sfantului Duh. Biserica este chipul nou al lumii, chipul induhovnicit sau indumnezeit al lumii. 
Ce este Biserica, de fapt? Luam act de ea tot in cartea Faptele Apostolilor a Sfantului Evanghelist Luca. 
Biserica sunt cei care au primit Duh Sfant. Un popor nou. O lume noua. Biserica este adunarea 
oamenilor care au primit Duhul lui Dumnezeu. Este relevanta relatarea Sfantului Luca privitoare la 
formarea primei comunitati crestine, care s-a adaugat nucleului initial al celor plini de Duh Sfant, 
format din Apostoli. Dupa evenimentul Pogorarii Duhului Sfant peste Apostoli, Sfantul Apostol Petru 
vorbeste multimii atrase de cele intamplate, spunandu-le pe scurt istoria lui Hristos si marturisind in final 
invierea Lui dupa ce fusese rastignit de catre iudei. Iata continuarea relatarii: 

„Ei auzind acestea, au fost patrunsi la inima si au zis catre Petru si ceilalti apostoli: Barbati frati, ce sa 
facem? Iar Petru a zis catre ei: Pocaiti-va si sa se boteze fiecare dintre voi, in Numele lui Iisus Hristos, 
spre iertarea pacatelor voastre, si veti primi darul Duhului Sfant. Caci voua este data fagaduinta si 
copiilor vostri si tuturor celor de departe, pe oricati ii va chema Domnul Dumnezeul nostru… Deci cei ce au 
primit cuvantul Lui s-au botezat si in ziua aceea s-au adaugat ca la trei mii de suflete. Şi staruiau in 
invatatura Apostolilor si in impartasire, in frangerea painii si in rugaciuni. Şi tot sufletul era cuprins de 
teama, caci multe minuni si semne se faceau in Ierusalim prin Apostoli, si mare frica ii stapanea pe toti. Iar 
toti cei ce credeau erau laolalta si aveau toate de obste. Şi isi vindeau bunurile si averile si le imparteau 
tuturor, dupa cum avea nevoie fiecare. Şi in fiecare zi, staruiau intr-un cuget in templu si, frangand 
painea in casa, luau impreuna hrana intru bucurie si intru curatia inimii. Laudand pe Dumnezeu si avand 
har la tot poporul. Iar Domnul adauga zilnic Bisericii pe cei ce se mantuiau” (Fapte 2,37-47). 

Noi, cei care alcatuim Biserica lui Hristos astazi, ne adaugam acelora si celor care s-au adaugat peste 
veacuri, marturisind credinta in Hristos si primind harul Duhului Sfant prin botez. 

Biserica are la baza pe omul plin de Duhul Sfant. Lucrul acesta tine de antropologia crestina 
fundamentala, si crestinismul il propune lumii ca pe un adevar esential. Omul nu este o existenta suficienta 
siesi, nu este chemat numai la o existenta in limitele lumii create, ci este chemat la o existenta care 
depaseste aceste limite inspre lumea lui Dumnezeu. La o existenta unde nu sunt limite nici de timp, nici de 
spatiu, nici de stricaciune, si prin urmare, nici de moarte. Aceasta este chintesenta predicii Bisericii noastre. 
Daca noi vorbim despre Evanghelie, care inseamna vestea buna prin excelenta, aceasta este veste buna: 
prin Hristos Mantuitorul si prin Pogorarea Duhului Sfant, omenirea, si omul in special, este chemata 
si asezata in posibilitatea de a depasi moartea, ca limita implacabila a existentei, pentru ca aceasta tine 
de firea lumii create. 
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R Radulescu: Parinte profesor, vorbiti despre realitatea pe care o intemeiaza Pogorarea Duhului Sfant, o 
realitate care ne cuprinde pe noi, cei care ne incredem in Hristos. Am putea spune ca Mantuitorul Hristos 
vorbeste despre o identitate a celor cuprinsi in aceasta realitate: „Din ei vor curge rauri de apa vie!” 
Asadar, Biserica nu este un fel de asociatie a unor membri care adera, sa spunem, la un statut. Nu este un 
club al unora care-si propun un scop comun. Este altceva. Este ceva in care lucreaza cineva mai discret, 
mai evident. Cum sa intelegem aceasta realitate din care, constient sau inconstient, facem parte si noi toti? 

Pr. Coman: Ridicati o problema importanta la care, in parte, am raspuns deja. Biserica nu este o asociere 
de persoane, indiferent care ar fi scopul acestei asocieri. Biserica este o realitate care tine de o noua 
categorie antropologica, pe care am putea-o numi „om duhovnicesc” (in sensul biblic „om plin de duh”) 
sau „fiinta eclesiala”. Este vorba, daca-mi ingaduiti, despre o specie noua sau mai bine zis despre o noua 
treapta de existenta la care sunt chemati oamenii. Sfantul Apostol Pavel vorbeste despre „faptura cea 
noua” (2 Cor. 5,17;1 Gal. 6,152) sau despre „omul cel nou” (Efes. 2,15; 4,24), punctand diferenta dintre 
acesta si omul cel vechi. Este vorba despre o innoire a creatiei, a lumii. Biserica este suma celor ce au 
primit Duh Sfant si este o realitate deschisa. Lumea toata este destinata imbisericirii sau 
induhovnicirii, umplerii de Duh. Imi puteti replica faptul ca nu prea se vede in crestini faptura cea noua. 
Este adevarat! Exista o mare varietate de intensitate si mai mare varietate de constientizare a starii de faptura 
noua, plina de duh. Induhovnicirea este o stare dinamica pentru ca depinde de comunicarea continua 
intre om, ca subiect viu si liber, de o parte, si Duhul lui Dumnezeu, de asemenea subiect viu, personal 
si liber, de cealalta. Exista diferite grade de cadere de la starea de faptura noua, plina de Duh Sfant, 
dupa cum exista un proces continuu de recuperare. 

Problema nu este existenta sau inexistenta realitatii respective, ci perceptia sau receptarea ei constienta. 
Marea problema este absenta simtului cu care am putea percepe aceasta realitate. Chiar si cei care 
sunt in aceasta postura, crestini care prin botezul in numele Sfintei Treimi, au primit Duhul lui 
Dumnezeu, au devenit Biserica ei insisi, chiar si aceia – noi adica – nu au suficient de dezvoltat, uneori 
chiar deloc treaz, simtul prin care ar putea percepe prezenta in ei a Duhului lui Dumnezeu sau a 
Harului dumnezeiesc. Exista un simt prin care am putea sesiza, fie si la nivelul unei intuitii, lumea lui 
Dumnezeu, prezenta lui Dumnezeu, Imparatia lui Dumnezeu si cele dumnezeiesti. Şansa noastra este ca, 
dintotdeauna, din vremea Apostolilor si pana in zilele noastre, sunt printre noi crestini care reusesc sa-
si dezvolte acest simt si sa aiba un simt duhovnicesc, cum spun Parintii, o vedere duhovniceasca, un 
ochi launtric si o simtire duhovniceasca. Ei vorbesc despre o intreaga anatomie si fiziologie 
duhovniceasca, corespunzand simturilor fizice, prin care patrund in lumea dumnezeiasca, pe care nu o cauta 
in afara, ci inlauntru, unde o avem toti prin botez. Ei ne spun ca-L gasesc acolo pe Dumnezeu. Ne spun ce 
inseamna sa aiba cineva aceasta trezvie, ce schimbare radicala se produce cand descopera cineva 
Duhul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu inlauntrul sau, la nivelul simtirii. 

Din marturia experientei lor luam temei credintei noastre. Primii sunt Apostolii. Sfantul Apostol Petru are 
constiinta umplerii sale de Duhul lui Dumnezeu atunci cand explica multimii ce s-a intamplat cu Apostolii, la 
fel Sfantul Arhidiacon Ştefan, Iacob fratele Domnului, la fel Sfantul Apostol Pavel. Aceasta marturiseste 
constiinta prezentei si lucrarii Duhului lui Dumnezeu in sine: 

„Iar noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca sa cunoastem cele daruite noua de 
Dumnezeu; Pe care le si graim, dar nu in cuvinte invatate din intelepciunea omeneasca, ci in cuvinte 
invatate de la Duhul Sfant, lamurind lucruri duhovnicesti oamenilor duhovnicesti“ (ICor. 2,12-13). 

Desigur, prin iconomie dumnezeiasca, lucrurile erau atunci mai vizibile, mai pregnante, ca sa dea imboldul 
de inceput unei realitati cu totul noi, cum era Biserica. 

Şi in timpul nostru avem sihastri, calugari, dar si mireni, care vorbesc despre perceptia Duhului lui 
Dumnezeu. De ce noi nu sesizam aceasta prezenta dumnezeiasca? Pentru ca incercam sa-L gasim pe 
Dumnezeu sau Duhul lui Dumnezeu in limitele realitatii lumii noastre. Incercam sa-L descoperim sau sa-
L citim cu simturile noastre fizice sau cu mintea noastra limitata. Nu ne deschidem spre altceva, spre dincolo 
de noi, de lumea perceptibila noua prin fire. Ca sa ne deschidem spre altceva trebuie sa pornim de la 
constiinta limitelor simturilor noastre fizice. Pentru ca lumea pe care ne-o descopera aceste simturi si mintea 
care prelucreaza informatiile acestor simturi nu epuizeaza realitatea nici pe departe. Şi stiinta demonstreaza 
aceste lucruri. Nu sunt foarte pus la punct eu, dar cine doreste poate sa citeasca. 

Stiinta cea mai avansata demonstreaza ca lumea este departe de a se epuiza in ceea ce putem noi accesa cu 
simturile noastre si chiar cu prelungirea stiintifica a simturilor noastre, adica cu instrumentele care ne permit 
vederea materiei pana in cele mai mici particule. Trebuie sa descoperim simtul sau instrumentul care ne face 
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capabili sa percepem prezenta si lucrarea lui Dumnezeu. Daca nu prezenta si lucrarea lui Dumnezeu, cel 
putin roadele sau consecintele prezentei si lucrarii lui Dumnezeu. Ne spune Sfantul Apostol Pavel ca sunt 
cateva roade foarte evidente ale prezentei si lucrarii lui Dumnezeu si anume: pacea, linistea, iubirea, 
infranarea, rabdarea, blandetea, etc. Acolo unde lipsesc aceste roade, nu exista Duhul lui Dumnezeu. Ne 
mai spune acelasi Apostol Pavel, ca lucrul esential este credinta in Hristos. Pentru oameni, de obicei, 
credinta inseamna adeziunea la un crez. Nu este vorba despre adeziunea la un crez sau la ideologia 
cuiva, ci este vorba despre increderea intr-o persoana. Eu ma incred in dumneavoastra. Altfel nu as fi 
acceptat sa purtam acest dialog. La fel si dumneavoastra. Fiecare dintre noi a facut experienta acestei miscari 
de incredere, cel putin in relatia cu parintii cand era mic. Cand creste mare copilul intelege ca parintii mai au 
si slabiciuni, dar cand este mic se increde fara nici o ezitare in ei. 

Credinta inseamna sa te increzi in Hristos, sa-L crezi pe Hristos Iisus. Eu mi-am gasit linistea in 
problema credintei, in problema teologica si in problema religioasa cand am descoperit aceasta extraordinara 
miscare. A crede in Dumnezeu incepe de la a-L crede pe Hristos, a te increde in personajul 
extraordinar Hristos, al Carui discurs il avem in Sfintele Evanghelii si in continuare in istorie, in 
experienta multora dintre crestini. Aceasta miscare de incredere este totul. 

A te increde in cineva este mai important decat a face multe lucruri pe pamantul acesta. De aceea credinta 
este esentiala. Si iata, prin incredere, omul poate dobandi darul Duhului Sfant si poate el insusi deveni 
un pol iradiant al celor dumnezeiesti: „Vor curge rauri de apa vie!”. Vor iradia din el blandetea, 
iertarea, rabdarea, pacea, bucuria, dragostea. Se simte lucrul acesta. De ce ne simtim in liniste si in 
pace, atunci cand intram intr-o manastire? Pentru ca acolo este Duhul lui Dumnezeu datator de pace. 
De ce ne simtim in pace cand suntem in fata unui duhovnic, a unui sihastru? Pentru ca iradiaza din el pacea 
lui Dumnezeu”. 

(din: Pr. Constantin Coman, “Dreptatea lui Dumnezeu si dreptatea oamenilor”, Editura Bizantina, Bucuresti, 2010) 
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 Pogorârea Sfântului Duh. Tâlcuirea Mitropolitului Hierotheos Vlachos.  

“Este fiu al lui Dumnezeu numai cel ce Îl are în el pe Duhul Sfânt” 

Cincizecimea 

“Inainte de a Se urca la cer, Hristos le-a poruncit ucenicilor ca, dupa Inaltarea Sa, acestia sa se intoarca 
la Ierusalim si sa astepte acolo pana ce vor fi invesmantati cu putere din cer. Asadar, El le-a fagaduit 
ucenicilor ca vor lua Duh Sfant, despre Care a vorbit in timpul vietii Sale. 

Fagaduinta lui Hristos s-a implinit la cincizeci de zile dupa Paste si la zece zile dupa Inaltarea Sa la 
ceruri. Atunci, Biserica praznuieste Cincizecimea, prin care este cinstita Sfanta Treime, dupa care, in ziua 
urmatoare, este sarbatorit si slavit Duhul Sfant. Prin urmare, praznicul Cincizecimii este o sarbatoare a 
Sfintei Treimi. 

Analizand sarbatoarea Cincizecimii, nu ne vom referi in amanunt la cea de-a treia Persoana a Sfintei Treimi, 
adica la Duhul Sfant, ci vom sublinia doar acele fapte si acele invataturi ale Sfintei Scripturi si ale Sfintilor 
Parinti care se refera la Hristos. Prin urmare, vom pune mai mult accentul pe faptele hristologice care au 
legatura cu Duhul Sfant. Dar pentru ca nu exista hristologie in afara triadologiei, trebuie sa ne referim si la 
dogma legata de taina Sfintei Treimi. 

Sarbatoarea Cincizecimii a fost inclusa intre cele douasprezece mari praznice imparatesti ale Bisericii 
pentru ca este ultima sarbatoare a sfintei iconomii. Intruparea lui Hristos a avut drept scop biruinta asupra 
mortii si venirea Preasfantului Duh in inimile oamenilor. De altfel, se cunoaste faptul ca scopul vietii 
bisericesti si duhovnicesti este de a ne face madulare ale Trupului lui Hristos si de a lua Duh Sfant. 
Acestea doua sunt indisolubil legate intre ele. 

Cuviosul imnograf spune ca Cincizecimea este ultima sarbatoare din cele care se refera la reinnoirea omului: 

„Praznicul cel dupa praznice si cel mai din urma sa-l praznuim noi, credinciosii, in chip luminat; aceasta 
este Cincizecimea, plinirea fagaduintei si a sorocului“. 

Astfel, daca Bunavestire a Maicii Domnului este inceputul sfintei iconomii si al intruparii Cuvantului, 
ziua Cincizecimii este punctul final, pentru ca atunci omul s-a facut prin Duhul Sfant madular al 
Trupului inviat al lui Hristos. 

Acestea sunt coordonatele intre care se incadreaza Cincizecimea, alaturi de toate celelalte fapte legate de 
Duhul Sfant si de Hristos, pentru ca nu putem concepe hristologia in afara pnevmatologiei (invataturi 
despre Duhul Sfant), si nici pnevmatologia in afara hristologiei. 

1. Cincizecimea iudaica era preinchipuirea Cincizecimii din Noul Testament 

Pogorarea Sfantului Duh s-a facut in zi de duminica. Din acest fapt intelegem importanta duminicii, 
pentru ca cele mai mari evenimente imparatesti au avut loc in aceasta zi. Dupa cum spune Sfantul Nicodim 
Aghioritul, in prima zi, adica duminica, a inceput zidirea lumii, pentru ca atunci a fost creata lumina. 
De asemenea, in zi de duminica a inceput reinnoirea creatiei, prin Invierea lui Hristos, si tot in zi de 
duminica s-a desavarsit reinnoirea creatiei prin pogorarea Duhului Sfant. Crearea lumii s-a facut de 
catre Tatal impreuna cu Fiul si cu Duhul Sfant, reinnoirea s-a facut de catre Fiul, prin bunavoirea 
Tatalui si prin participarea Sfantului Duh, iar desavarsirea zidirii s-a facut de catre Duhul Sfant, Care 
purcede din Tatal si este trimis prin Fiul. 

Desigur, spunand aceste lucruri, scoatem mai intai in prim plan Persoana care a zidit lumea, apoi pe cea care 
a fost in centrul reinnoirii creatiei si, in fine, pe cea care a desavarsit-o. Dar, asa cum am invatat si cum 
credem, lucrarea Dumnezeului Treimic este comuna si in nici intr-un caz nu putem sa despartim sau sa 
izolam vreuna dintre Persoanele Sfintei Treimi. 

Cincizecimea crestina, prin care sarbatorim pogorarea Sfantului Duh, coincide cu Cincizecimea 
iudaica. Cu alte cuvinte, Duhul Sfant S-a pogorat asupra Apostolilor si i-a facut pe acestia madulare ale 
Trupului inviat al lui Hristos in ziua in care iudeii sarbatoreau Cincizecimea. 

Pentru iudei, Cincizecimea era a doua sarbatoare ca importanta dupa Paste. Potrivit traditiei, prin ea se 
rememora primirea Legii lui Dumnezeu de catre Moise pe muntele Sinai. La patruzeci de zile de la 
prima sarbatorire a Pastelui, Moise a urcat pe muntele Sinai unde a primit Legea de la Dumnezeu. In paralel 
insa, Cincizecimea iudaica era si expresia recunostintei iudeilor pentru roadele pamantului. Deoarece 
coincidea cu perioada strangerii recoltei, ea se numea si sarbatoarea secerisului, iar iudeii aduceau la 
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templu prinosul lor de roade. In plus, Cincizecimea, care era sarbatorita de israeliteni cu multa stralucire, mai 
purta numele de sarbatoarea saptamanilor (vezi Iesirea 34, 22; Leviticul 23, 15-17; Numerii 28, 26-31; 
Deuteronomul 16,9-10). 

Aceasta scurta referire la Cincizecimea iudaica arata ca ea era preinchipuirea Cincizecimii din Noul 
Testament. Daca in ziua Cincizecimii iudaice, Moise a primit Legea Vechiului Testament, in ziua 
Cincizecimii crestine, ucenicii au luat Duh Sfant, prin Care au trait Legea Noului Testament, adica 
Legea sfantului har. Daca in Vechiul Testament, Cuvantul neintrupat a dat Legea pe Sinai, in Noul 
Testament, Cuvantul intrupat si inviat L-a trimis pe Duhul Sfant la ucenicii care se gaseau in 
incaperea de sus [a casei „unde se adunau de obicei"] ca sa ii faca pe ei madulare ale Trupului lui Hristos. 
Daca la Cincizecimea Vechiului Testament se aducea prinos din roadele pamantului, la Cincizecimea 
Noului Testament s-a adus prinos de roade duhovnicesti, din recolta pe care a facut-o Hristos. Cu alte 
cuvinte, Apostolii s-au oferit pe ei insisi lui Dumnezeu. 

Exista, desigur, o mare diferenta intre revelarea lui Dumnezeu de pe Muntele Sinai si revelarea din 
„incaperea de sus” din Ierusalim. Muntele Sinai fumega tot, ca Se pogorase Dumnezeu pe el in foc; si se 
ridica de pe el fum, ca fumul dintr-un cuptor, si tot muntele se cutremura puternic (Iesirea 19,18). 
Dumnezeu poruncise ca nimeni sa nu se apropie de munte pentru ca sa nu moara: tot cel ce se va atinga de 
munte va muri (Iesirea 19,12). Insa, in ziua pogorarii Sfantului Duh asupra ucenicilor, lucrurile au fost 
diferite. Ucenicii s-au umplut de bucurie si s-au transformat. Din sovaielnici cum erau, ei s-au facut 
oameni de neclintit, iar din muritori, au devenit dumnezei dupa har. 

Diferenta dintre Sinai si casa din Ierusalim se vede si din comparatia intre Legea Vechiului Testament 
si cea a Noului Testament. Prima lege a fost scrisa pe table de piatra, insa acum, legea este scrisa in 
inimile Apostolilor. Sfantul Apostol Pavel spune: 

sunteti scrisoare a lui Hristos, slujita de noi, scrisa nu cu cerneala, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, 
nu pe table de piatra, ci pe tablele de carne ale inimii (II Cor. 3, 3). 

Asa cum consemneaza Apostolul Pavel, prin pogorarea Duhului Sfant s-a implinit proorocia Profetului 
Ieremia: 

Pune-voi legile Mele in cugetul lor si in inima lor le voi scrie, si voi fi lor Dumnezeu si ei vor fi poporul 
Meu (Evrei 8,10). 

2. Sarbatoarea Cincizecimii este sarbatoarea Sfintei Treimi 

Sarbatoarea Cincizecimii este sarbatoarea Sfintei Treimi, deoarece, prin pogorarea Duhului Sfant, ne 
incredintam de faptul ca Dumnezeu este Treimic. Şi anterior, atat din Vechiul Testament, desi mai vag, 
cat si din invatatura lui Hristos, oamenii au aflat ca Dumnezeu este Treimic, dar incredintarea in legatura 
cu cele trei ipostasuri ale lui Dumnezeu s-a facut in ziua Cincizecimii. Astfel, Cincizecimea este 
sarbatoarea teologiei ortodoxe. 

Vorbind in termeni ortodocsi, spunem ca invatatura despre Dumnezeu (teologia1) este diferita de 
invatatura despre intrupare (iconomia). In ziua Cincizecimii insa, teologhisim despre iconomie si aflam ca 
Dumnezeu este Treimic: Tatal, Fiul si Sfantul Duh. In acord cu invatatura ortodoxa revelata, Tatal este fara 
de inceput, necauzat si nenascut, adica existenta Sa nu este cauzata de ceva anume, Fiul S-a nascut din 
Tatal, iar Duhul Sfant purcede din Tatal. Cuvintele nenascut, nastere, purcedere ne-au fost dezvaluite 
de Hristos si nu putem sa le intelegem prin ratiune, ele ramanand o taina. Cert este ca Fiul si Duhul 
Sfant provin din Tatal in chip diferit, adica au trasaturi ipostatice si moduri de existenta diferite, dar 
au aceeasi fiinta cu Tatal. 

In ciuda faptului ca Tatal este nascator si purcezator, iar Fiul este nascut si Duhul Sfant este purces, Ei 
au aceeasi fiinta (substanta) si aceeasi slava (energie). Toate cele trei Persoane ale Sfintei Treimi sunt 
de o fiinta, de o slava, de o putere si nimeni nu este mai mare decat celalalt, adica Fiul si Duhul Sfant 
nu sunt de o mai mica importanta decat Tatal. Atunci cand vorbim despre prima, a doua sau a treia 
Persoana a Sfintei Treimi, nu facem o ierarhie dupa insemnatate, dupa superioritate sau dupa putere, ci 
ne referim la modul lor de existenta (Sfantul Vasile cel Mare). In fine, trebuie sa spunem ca logica omului, 
dar si cuvintele si intelesurile omenesti sunt neputincioase sa redea taina Dumnezeului Treimic. 

Sfintii Parinti au trait aceasta taina prin experienta revelatoare, atat cat le-a fost lor cu putinta. Sfantul 
Grigorie Teologul vorbeste despre trei lumini care l-au inconjurat in timpul revelatiei pe care a avut-o. El 
scrie: 
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„Nu am apucat sa inteleg ce se intampla, si trei lumini m-au inconjurat. Nu am ajuns sa inteleg cele trei 
lumini, si am fost readus in fire“. 

Taina Sfintei Treimi ne-a fost dezvaluita de Insusi Hristos, Care, vorbind ucenicilor Sai, le-a spus ca 
Duhul Sfant purcede din Tatal si este transmis prin El Insusi (cf. Ioan 15, 26). Aceasta inseamna ca 
Fiul lui Dumnezeu nu ia parte la purcederea Duhului Sfant, ci participa numai la trimiterea Sa inspre 
lume, iar aceasta trimitere este tocmai aratarea Duhului in lucrare. Astfel, dupa cum explica Sfantul 
Grigorie Palama, Sfantul Duh purcede din Tatal, putand spune ca vine de la Fiul numai din punctul de 
vedere al lucrarii si al aratarii Sale in lume, nu din punctul de vedere al existentei fiintei Sale. Existenta 
Duhului Sfant este altceva fata de aratarea Sa prin lucrare. 

Tatal este suficient Lui Insusi si naste inainte de veacuri si pentru vecie Dumnezeu egal cu Sine, adica pe Fiul, 
si purcede Dumnezeu egal, adica pe Duhul Sfant, fara ca Dumnezeirea sa Se desparta prin separarea 
Persoanelor, Ea ramanand unita neamestecat in cele trei Persoane ale Sfintei Treimi. Faptul ca Fiul S-a nascut 
din Tatal nu inseamna ca este ulterior ca existenta Parintelui Sau, pentru ca nu a trecut un anumit 
interval de timp intre nenasterea Tatalui si nasterea Fiului sau purcederea Sfantului Duh. Cele trei 
Persoane ale Sfintei Treimi sunt vesnice, fara de inceput, de acelasi rang si de aceeasi cinste (Leon Inteleptul). 

3. „Sfantul Duh este semnul lui Dumnezeu Cuvantul Care S-a nascut din Tatal“ 

Zidirea si rezidirea lumii au fost facute prin lucrarea comuna a Dumnezeului Treimic. Tocmai acest 
adevar teologic ne indemna sa spunem ca lucrarea lui Hristos nu este diferita de cea a Duhului Sfant. 
Subliniem acest lucru deoarece exista marele pericol de a vorbi despre iconomia lui Hristos ca si cum ea ar 
fi fara legatura cu cea a Duhului Sfant, si despre iconomia Duhului Sfant ca fiind o iconomie fara 
legatura si separata de cea a lui Hristos. 

Dumnezeu Cuvantul S-a facut om prin bunavoirea Tatalui si prin participarea Duhului Sfant. Hristos a fost 
zamislit in pantecele Nascatoarei de Dumnezeu de la Duhul Sfant. Mai apoi, dupa Invierea Sa si, 
desigur, in ziua Cincizecimii, Hristos a trimis Duhul Sfant, pentru ca Duhul Sfant Se transmite prin 
Hristos. Iar cand Duhul a venit la Apostoli, Hristos a luat chip in inima lor, adica acestia au fost facuti 
madulare ale Trupului inviat al lui Hristos. Din aceste motive nu putem vorbi despre existenta vreunei 
diferente intre lucrarea Fiului si cea a Duhului Sfant. 

Acest lucru reiese limpede din Sfanta Scriptura. In timpul vietii Sale, Hristos a tamaduit si a curatit 
inimile Apostolilor prin invatatura Sa, prin descoperirea tainelor Sale si prin minunile pe care le-a 
savarsit, iar la sfarsit, a spus: Acum voi sunteti curati, pentru cuvantul pe care vi l-am spus (Ioan 15, 3). Cu 
un alt prilej, a spus ca cine Il iubeste si pazeste cuvantul Sau, pe acela il va iubi si Tatal Sau si, drept urmare: 
Noi vom veni la el si ne vom face locas la el (Ioan 14,23). 

Faptul ca Tatal si Fiul vor locui in inima curatita si sfintita a omului nu inseamna ca Duhul Sfant va 
lipsi sau ca El este strain de lucrarea de sfintire, deoarece, intr-un alt loc, Hristos a fagaduit ucenicilor 
ca le va trimite Duhul Sfant Care purcede de la Tatal si Care ramane la voi si in voi va fi (Ioan 14, 17). 
Drept aceea, omul care primeste harul Dumnezeului Treimic se face madular al Trupului inviat al lui 
Hristos, salas al lui Dumnezeu Tatal si templu al Duhului Sfant, adica vas al Dumnezeului Treimic. 

Intr-un tropar din canonul iambic al sarbatorii Cincizecimii, Sfantul Ioan Damaschin foloseste exprimarea 

„Sfantul Duh este semnul lui Dumnezeu Cuvantul Care S-a nascut din Tatal“. 

Duhul Sfant este numit semn al Cuvantului deoarece El il vadeste pe Dumnezeu Cuvantul, caci „fara 
Duhul Sfant, Fiul Unul-Nascut nu poate fi cugetat” (Sfantul Grigorie al Nisei). De altfel, Sfantul Apostol 
Pavel spune ca nimeni nu poate sa zica „Domn este Iisus” decat in Duhul Sfant (I Cor. 12, 3). De 
asemenea, Duhul Sfant este numit semnul Cuvantului pentru ca El i-a invatat pe ucenici in acelasi fel 
in care i-a invatat si Hristos si le-a adus aminte ceea ce Insusi Hristos le-a spus. De aceea, Duhul Sfant 
S-a facut semn, adica prin El s-a aratat ca Hristos este cu adevarat Fiul si Cuvantul lui Dumnezeu si ca 
Fiul este de o fiinta si de o cinste cu Duhul Sfant (Sfantul Nicodim Aghioritul). 

Prin intruparea Sa, Fiul lui Dumnezeu L-a slavit pe Tatal. In ziua Cincizecimii, Duhul Sfant S-a 
pogorat asupra Apostolilor, slavindu-L astfel pe Fiul (Leon Inteleptul). Asadar, putem spune ca Tatal L-a 
slavit pe Fiul, numindu-L Fiu iubit, Fiul S-a slavit prin cate a savarsit cu lucrarea Duhului Sfant; Fiul L-a 
slavit pe Tatal prin intreaga lucrare de mantuire a neamului omenesc; in acelasi timp, Fiul L-a slavit pe 
Duhul Sfant pentru ca L-a descoperit ucenicilor; Duhul Sfant, Care are in Biserica o lucrare bogata, Il 
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slaveste pe Tatal din Care purcede, dar si pe Fiul, pentru ca cei care iau Duh Sfant se fac copii ai lui 
Dumnezeu si madulare ale Trupului lui Hristos. 

Din toate acestea, vedem ca lucrarea Fiului nu este diferita de cea a Duhului Sfant. Mantuirea omului este 
lucrarea comuna a Dumnezeului Treimic. Aceasta tema deosebit de importanta, care dezvolta un mare 
adevar teologic, va fi mai bine analizata in cele ce urmeaza. 

4. Hristos si Duhul Sfant, de aceeasi cinste, sunt cei doi Mangaietori ai lumii 

Duhului Sfant I-au fost date multe nume. Unul dintre acestea, care infatiseaza lucrarea savarsita in 
Biserica, dar si in viata oamenilor, este Mangaietor. Insusi Hristos L-a numit astfel pe Duhul Sfant atunci 
cand le-a vorbit ucenicilor, cu putina vreme inainte de Patima Sa: 

Eu voi ruga pe Tatal si alt Mangaietor va va da voua ca sa fie cu voi in veac, Duhul Adevarului (Ioan 
14,16-17). 

Ceva mai tarziu, Duhul Sfant este caracterizat de Hristos ca fiind Mangaietorul Care va invata pe ucenici si 
Care le va reaminti cele spuse de El Insusi in timpul vietii Sale. 

Dar Mangaietorul, Duhul Sfant, pe Care Tatal Il va trimite intru numele Meu, Acela va va invata toate si 
va va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu (Ioan 14, 26). 

Avand incredintarea ca Duhul Sfant este Mangaietorul, ne rugam acestuia: „Imparate ceresc, Mangaietorule, 
Duhul adevarului...” 

Duhul Sfant Se numeste Mangaietor deoarece il mangaie pe omul care se lupta impotriva pacatului si 
care se straduieste sa pazeasca toate poruncile lui Hristos. Lupta este dura pentru ca este dusa impotriva 
duhurilor viclene. In aceasta lupta, Duhul Sfant este mangaietor. Sfantul Ioan Gura de Aur spune ca 
Duhul Sfant Se numeste paraklitos (mangaietor) de la parakalin (a incuraja, a sfatui, a mangaia, a 
apara). Şi, pentru ca „a-i incuraja” si „a-i sfatui” pe oameni sunt trasaturi definitorii ale lui Dumnezeu, 
numindu-L astfel pe Duhul Sfant, Hristos il caracterizeaza pe Acesta ca fiind Dumnezeu. 

Important pentru studiul hristologic pe care il facem aici este ca Insusi Hristos Il numeste pe Duhul Sfant 
Mangaietor, dar si faptul ca, in acelasi timp, El spune ca Duhul Sfant este alt Mangaietor. Daca Duhul 
Sfant este alt Mangaietor, inseamna ca si Hristos este un Mangaietor Care ii ajuta pe oameni. Intr-una 
din epistolele sale sobornicesti, Sfantul Evanghelist Ioan recomanda crestinilor sa nu pacatuiasca. in 
continuare, el spune ca, si daca vor pacatui, sa nu deznadajduiasca, pentru ca „avem mijlocitor2 catre 
Tatal, pe Iisus Hristos cel drept”3. Asadar, Hristos si Duhul Sfant sunt cei doi Mangaietori ai lumii. 
Desigur, si Dumnezeu Tatal este Mangaietor al oamenilor, pentru ca mangaierea si ajutorul reprezinta 
lucrarea comuna a Dumnezeului Treimic. 

Exprimarea alt Mangaietor arata ca Hristos si Duhul Sfant sunt ipostasuri diferite. Talcuind cuvintele 
alt Mangaietor, Sfantul Grigorie Teologul spune ca acestea arata „impreuna-imparatia” si fiinta 
comuna a celor doua ipostasuri. Faptul ca Hristos spune ca va trimite alt Mangaietor arata ca si El este 
Mangaietor. Acesta este altul si este la fel ca Mine. De aici putem sa intelegem ca Hristos si Duhul Sfant 
sunt de aceeasi cinste. 

5. Duhul Sfant lucreaza asupra tuturor oamenilor, insa in chip diferit 

Duhul Sfant este de o fiinta cu Fiul si cu Tatal, pentru ca cele trei Persoane ale Sfintei Treimi au aceeasi 
fiinta sau fire si aceeasi energie sau slava. De aceea, acolo unde Se afla Hristos Se afla si Duhul Sfant. 

Anterior, am subliniat faptul ca Persoanele Sfintei Treimi nu Se despart, iar lucrarea lor nu difera. Sfantul 
Maxim Marturisitorul spune ca Sfantul Duh lucreaza asupra tuturor oamenilor, insa in mod diferit. 
Pentru ca toti oamenii sunt zidirea lui Dumnezeu, Duhul Sfant actioneaza asupra tuturor, fara nici o 
exceptie, cu energie proniatoare, care este energia ce tine si misca functiile lor firesti. Alaturi de aceasta, 
asupra celor care se afla sub Lege, Duhul Sfant lucreaza cu har care ii indeamna spre necalcarea 
poruncilor si ii ilumineaza spre cunoasterea lui Hristos. De asemenea, pentru cei care traiesc in Hristos, 
harul este infietor, caci acestia se fac fii ai lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfant. In fine, asupra 
celor indumnezeiti, adica asupra celor care s-au aratat vrednici de a trai in cetatea lui Dumnezeu si de a 
se face salas al puterii Sale indumnezeitoare, Duhul Sfant actioneaza cu har inteleptitor. Asadar, Duhul 
Sfant lucreaza in toti, dar in chip diferit, in functie de starea duhovniceasca in care se gaseste fiecare. 
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Astfel privind lucrurile, intelegem ca Duhul Sfant lucra si 
asupra profetilor din Vechiul Testament, pentru ca 
acestia prooroceau despre Cuvantul intrupat, adica 
despre Hristos, prin puterea si prin energia Duhului 
Sfant. Din teologia ortodoxa cunoastem foarte bine faptul 
ca toate revelatiile lui Dumnezeu din Vechiul Testament au 
fost revelatii ale celei de-a doua Persoane a Sfintei Treimi, 
adica ale Cuvantului neintrupat. Insa prezenta Cuvantului 
se afla in legatura cu cea a Duhului Sfant. Astfel, Duhul 
Sfant a fost Acela Care L-a aratat profetilor pe 
Cuvantul neintrupat si prin Duhul Sfant se descopereau 
cele ce aveau sa fie. 

Sfantul Vasile cel Mare spune ca Duhul Sfant venea in 
gandul profetilor pentru ca acestia sa prooroceasca binele 
ce avea sa fie. Un caz aparte este cel al Sfantului Ioan 
Inaintemergatorul, care s-a umplut de Duh Sfant de pe 
vremea cand era un fat de sase luni in pantecele mamei 
sale. Dupa cum spune Sfantul Grigorie Palama, el a 
primit prin Duhul Sfant desavarsirea veacului ce va sa 
fie inca din pantecele mamei sale si a teologhisit despre 
Hristos. In plus, dupa cum am vazut atunci cand am vorbit 
despre praznicul Intampinarii Domnului, Dreptul Simeon 
L-a recunoscut pe Hristos tot prin Duhul Sfant. 

Prin urmare, Duhul Sfant a lucrat si in Vechiul 
Testament, insa in chip diferit de cel in care lucreaza in 
Noul Testament si in Biserica. Asa cum am spus si mai 
inainte, in Vechiul Testament Duhul Sfant atragea 
atentia proorocilor despre calcarea poruncilor si le 
dezvaluia venirea lui Hristos, in vreme ce in Noul Testament El ii face pe oameni fii ai lui Dumnezeu si 
madulare ale Trupului lui Hristos si ii indreapta spre indumnezeire. 

6.  Lucrarea Duhul Sfant in Noul Testament 

Intruparea Fiului lui Dumnezeu Cuvantul, ca de altfel, intreaga lucrare a sfintei iconomii, nu s-a facut fara 
Duhul Sfant. Sfantul Vasile cel Mare este foarte expresiv in acest sens. El spune ca Duhul Sfant a anuntat si 
a dezvaluit sosirea lui Hristos in lume. Duhul Sfant nu a fost despartit de Hristos nici atunci cand Acesta 
din urma Se afla in lume cu trupul. De asemenea, lucrarile puterii si vindecarile se fac tot prin lucrarea 
Duhului Sfant, demonii sunt alungati de oameni prin Duhul lui Dumnezeu, diavolul este starpit de acolo 
unde Se afla Duhul Sfant, iar iertarea pacatelor si invierea mortilor se fac tot prin lucrarea celei de-a 
treia Persoane a Sfintei Treimi. 

Daca Duhul Sfant lucra in profetii si in dreptii Vechiului Testament, vorbindu-le si dezvaluindu-le pe 
Hristos, cu atat mai mult a lucrat asupra Apostolilor si a ucenicilor Mantuitorului. Pentru ca Duhul Sfant 
actioneaza dupa starea duhovniceasca a omului si la timpul potrivit, asupra ucenicilor a lucrat in trei 
chipuri, corespunzator cu trei intervale de timp diferite. Astfel, inainte ca Hristos sa Se slaveasca prin 
Patima, adica inainte de Patimi si de Rastignirea pe Cruce, Duhul Sfant lucra „slab“, dupa Invierea lui 
Hristos lucra „cu mai multa putere“, iar dupa Inaltarea lui Hristos la ceruri lucra „desavarsit“ (Sfantul 
Grigorie Teologul). Trebuie sa mai adaugam faptul ca Sfantul Duh nu Se desavarseste pe Sine, pentru ca 
este desavarsit, ci ii desavarseste si ii sfinteste pe oameni. Duhul Sfant este „Cel care desavarseste, nu 
Cel care Se desavarseste” (Sfantul Grigorie Teologul). Asadar, El i-a desavarsit si i-a implinit pe Apostolii 
care erau nedesavarsiti. 

Fiul lui Dumnezeu neintrupat a spus prin Profetul Ioil: 

Dar dupa aceea, varsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, si fiii si fiicele voastre vor profeti, batranii vostri 
visuri vor visa (Ioil 3, 1). 

Fara indoiala, aici se vorbeste despre venirea Duhului Sfant din ziua Cincizecimii si despre daruirea 
harului proorocirii. Dupa spusele Sfantului Chiril al Alexandriei, profetia aceasta se refera la cele ce s-au 
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petrecut in ziua Cincizecimii, pentru ca atunci, ucenicii vorbeau proorocind, adica propovaduiau tainele lui 
Hristos care au fost profetite in Vechiul Testament. Prin puterea Sfantului Duh, ucenicii au inteles in acel 
ceas toate proorociile din Vechiul Testament despre Persoana lui Hristos. Asadar, ei s-au desavarsit in 
cunostinta prin revelatie. 

Astfel, prin puterea si prin energia Duhului Sfant, firea omeneasca a revenit la starea de la inceputurile 
ei, pentru ca a dobandit harul proorocirii, asa cum avea Adam in Rai (Sfantul Nicodim Aghioritul). Cu 
adevarat, vazand viata lui Adam din Rai de dinainte de cadere, ne dam seama ca el avea gand curat si ca 
profetea. Dumnezeu a facut-o pe Eva din coasta lui Adam pe cand el dormea, insa atunci cand s-a trezit 
din somn si a vazut-o pe Eva, Adam s-a luminat prin puterea Duhului Sfant si a cunoscut ca ea s-a 
nascut din trupul sau: Iata, aceasta-i os din oasele mele si carne din carnea mea (Facerea 2,23). 

Aceasta inseamna ca toti cei care primesc Duh Sfant si sunt membri ai Bisericii nu numai ca sunt 
readusi la starea anterioara, in care se gasea Adam, dar urca si mai sus, pentru ca se unesc cu Hristos. 
Asa cum vedem din vietile sfintilor, cel care are Duh Sfant se face prooroc, adica dobandeste har de 
profet, vazand si traind Imparatia lui Dumnezeu si cunoscand tainele lui Hristos. Prin puterea si prin 
harul Duhului Sfant, darul de a prooroci devine starea fireasca a omului. Rugaciunea mintii este o 
dovada a acestui har si a lucrarii Sfantului Duh. 

7. Cincizecimea este strans legata de ecleziologie 

Din eclesiologie se vadeste modul in care Duhul Sfant lucra atat in Vechiul, cat si in Noul Testament. 
Studiind aceasta tema, putem observa anumite aspecte importante care arata legatura stransa dintre 
hristologie si pnevmatologie. 

Dupa spusele Sfintilor Parinti, Biserica a existat si inainte de intruparea lui Hristos, fiindca 
inceputurile sale au fost legate de crearea ingerilor si a omului. Caderea lui Adam a insemnat si 
caderea Bisericii; totusi ea a dainuit in persoana profetilor si, in general, a barbatilor drepti din Vechiul 
Testament. In ciuda faptului ca Biserica nu incetase sa existe, stapanirea mortii era puternica si de aceea, 
chiar daca dreptii din Vechiul Testament ajungeau la indumnezeire si il cunosteau pe Cuvantul neintrupat 
(Sfantul Ioan Gura de Aur), intunericul ramanea deasupra lor si ei coborau in Iad. 

Prin intruparea Sa, care a fost lucrata prin Duhul Sfant, Hristos a luat „trupul Bisericii” (Sfantul Ioan 
Gura de Aur), adica a luat firea omeneasca curata si neintinata, pe care a unit-o cu Dumnezeirea in 
ipostasul Sau. In acest fel, Biserica a dobandit Cap si s-a facut ea insasi Trup al lui Hristos. Clement 
Romanul spune ca la inceput Biserica era duhovniceasca, ea fiind creata o data cu aparitia ingerilor, iar 
mai tarziu, prin intruparea Cuvantului, „ea s-a aratat in Trupul lui Hristos“, adica a devenit Trupul lui 
Hristos. De asemenea, fiindca intruparea lui Dumnezeu Cuvantul a fost lucrarea Duhului Sfant, tot 
ceea ce are loc in Biserica se face si prin lucrarea Duhului Sfant, fapt pentru care Cincizecimea este 
strans legata de eclesiologie. 

Hristos a spus candva Apostolului Petru: tu esti Petru si pe aceasta piatra voi zidi Biserica Mea si portile 
iadului nu o vor birui (Matei 16, 18). Aceasta zidire a Bisericii s-a implinit prin moartea lui Hristos pe 
Cruce si prin pogorarea Sa la Iad. Sufletul lui Hristos a coborat la Iad impreuna cu Dumnezeirea, iar trupul 
Sau, impreuna cu Dumnezeirea, a ramas in mormant. In acest fel, puterea Iadului si a mortii a fost biruita si, 
din acel moment, moartea a incetat sa mai stapaneasca asupra Bisericii, care este acum Trupul lui Hristos. 

Putem spune ca Biserica a fost zidita in ziua Cincizecimii in sensul ca, in acea zi, Apostolii s-au facut 
madulare ale Trupului lui Hristos. Daca pana atunci Sfintii Apostoli erau in comuniune cu Hristos, 
dupa aceea, prin puterea si prin harul Duhului Sfant, ei s-au facut madulare ale Trupului lui Hristos. 
Mai inainte Biserica avea numai duh, acum insa ea are si trup. Sfintii, adica cei indumnezeiti, nu au 
legatura si comuniune numai cu Dumnezeu Cuvantul neintrupat, ci si cu Dumnezeu Cuvantul intrupat, adica 
cu Dumnezeul-Om Hristos. Invatatura care spune ca Biserica este Trupul lui Hristos, iar sfintii sunt 
madularele Trupului lui Hristos, este dezvoltata si de Sfantul Apostol Pavel (I Cor. 12, 1-31). Biserica nu 
este o organizatie religioasa, ci este insusi Trupul lui Hristos. In plus, diferenta dintre darurile pe care 
le avem4 vine din lucrarea Duhului Sfant. In concluzie, Apostolul Pavel spune:  

voi sunteti trupul lui Hristos si madulare fiecare in parte (I Cor. 12,27). 

Trebuie sa mai adaugam faptul ca in invatatura Sfintilor Parinti putem distinge doua adevaruri care arata ca 
lucrarea Persoanelor Sfintei Treimi este comuna, si anume: crestinii sunt madulare ale Trupului lui Hristos 
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(cf. I Cor. 12, 27), dar in acelasi timp, ei sunt si temple ale Duhului Sfant (cf. I Cor. 6,19). Cele doua 
adevaruri nu se contrazic. 

8. Duhul Sfant i-a facut pe ucenici madulare ale Trupului lui Hristos prin voia Sa libera 

Duhul Sfant S-a pogorat in ziua Cincizecimii. Acest lucru nu inseamna ca mai inainte El nu era prezent pe 
pamant si la oameni, ci arata ca Duhul Sfant lucreaza in chip diferit, asa cum am vazut si anterior. Putem 
infatisa aici doua aspecte care rezulta din talcuirea pogorarii Duhului Sfant si a lucrarii Sale diferite asupra 
oamenilor. 

Primul aspect este ca, in ziua Cincizecimii, Apostolii au inteles ca Duhul Sfant nu este o energie a lui 
Dumnezeu, ci un ipostas aparte. Sfantul Duh, Care in Vechiul Testament Se arata discret, in chipul unei 
suflari de vant, ca un sunet, ca o boare sau ca inspiratie pentru profeti, in ziua Cincizecimii Se arata „ca 
avand ipostas propriu”. Asadar, atunci cand s-a incheiat lucrarea de revelare a ipostasului lui Hristos, a 
inceput lucrarea de revelare a ipostasului Duhului Sfant (Sfantul Grigorie Palama). 

Cel de-al doilea aspect care rezulta din interpretarea pogorarii Duhului Sfant in ziua Cincizecimii este ca 
Duhul Sfant i-a facut pe ucenici madulare ale Trupului lui Hristos si le-a dat puterea de a lua parte la 
biruinta lui Hristos asupra mortii. 

Pentru a talcui aspectele legate de pogorarea Duhului Sfant, Sfantul Nicodim Aghioritul foloseste fragmente 
din scrierile Cuviosului Nichita Stithatul si ale Sfantului Vasile cel Mare, potrivit carora Duhul Sfant nu S-a 
pogorat ca un rob, ci in chip imparatesc si de sine statator. Hristos S-a intrupat prin voia Sa, pentru ca 
nu a fost silit de nimeni; in acelasi fel, Duhul Sfant i-a facut pe ucenici madulare ale Trupului lui 
Hristos prin voia Sa libera. De altfel, voia Tatalui este si voia Fiului si a Duhului Sfant si invers. 
Energia si voirea Dumnezeului Treimic sunt comune. 

De la sine puterea (libertatea) are insemnatate diferita, dupa cum se refera la Dumnezeu, la ingeri sau la 
oameni. Spunem ca Dumnezeu este liber, „atotstapanitor, atoatevazator, mai presus de fiinta, dar, mai 
presus de toate, este Dumnezeu de sine statator“. Dumnezeu nu poate fi insa cuprins in intelesuri omenesti. 
Ingerii sunt liberi, fireste, si isi folosesc libertatea neimpiedicat, adica implinesc imediat ceea ce vor, 
pentru ca nu au obstacole in aceasta implinire, neoprindu-i nici trupul si nici vreo alta forta contrara. 
Şi oamenii sunt de sine statatori, adica liberi, dar libertatea lor este trunchiata de faptul ca nu pot 
implini cu usurinta ceea ce doresc. Acest lucru este cauzat de atacul diavolului, de ingreuierea trupului 
si de patimile in fata carora omul s-a supus prin propria sa voire. Tocmai de aceea voirea si libertatea 
trebuie sa ii fie intarite de Dumnezeu. In Vechiul Testament este scris: dobandeste har de la Domnul5 
(Pilde 8, 35). Iar Apostolul Pavel spune: 

Caci Dumnezeu este Cel ce lucreaza in voi si ca sa voiti si ca sa savarsiti, dupa a Lui bunavointa (Filip. 2,13). 

Aceasta inseamna ca pogorarea Duhului Sfant in inimile Apostolilor – ca si lucrarea pe care El o 
savarseste in inimile oamenilor – isi are izvorul in propria voire a celei de-a treia Persoane a Sfintei 
Treimi. In nici un caz Duhul Sfant nu savarseste aceasta lucrare ca un slujitor. Trebuie insa ca oamenii sa 
raspunda la lucrarea Duhului Sfant prin propria lor voire, pentru ca Dumnezeu nu le incalca 
libertatea. Dar voia si libertatea trebuie sa le fie intarite de Dumnezeu, pentru ca, in stare de cadere, 
omul este o fiinta subjugata care are libertatea limitata. 

De mentionat este faptul ca, atunci cand vorbim despre pogorarea Duhului Sfant din ziua Cincizecimii, prin 
aceasta nu intelegem ca pogorarea ar fi o intrupare a Duhului Sfant, pentru ca numai Dumnezeu Cuvantul 
S-a intrupat. Pogorarea a insemnat aratarea in lume a Duhului Sfant in ipostas. Prin aceasta aratare i-a 
transformat pe ucenici si i-a facut din oameni muritori madulare vii ale Trupului lui Hristos. 

9. Prezenta Duhului Sfant a fost insotita de un vuiet 

Prin sfantul Botez omul devine membru al Bisericii si madular al Trupului lui Hristos. Apostolii au 
primit botezul in ziua Cincizecimii, deoarece, practic, atunci a fost ziua in care ei s-au facut madulare 
ale Trupului lui Hristos. Asadar, Hristos nu a fost un simplu invatator, ci adevaratul Cap al ucenicilor Sai. 

Hristos le-a spus ucenicilor imediat dupa Inviere: Ioan a botezat cu apa, iar voi veti fi botezati cu Duhul 
Sfant nu mult dupa aceste zile (Fapte 1, 5). Duhul Sfant i-a botezat pe ucenici in ceasul in care S-a pogorat 
asupra lor, iar intreaga casa unde se aflau acestia in asteptarea fagaduintei Tatalui s-a umplut de Duh 
Sfant si s-a facut cristelnita duhovniceasca (Sfantul Grigorie Palama). Prezenta Duhului Sfant in acea 
casa a fost insotita de un vuiet. Sfantul Evanghelist Luca scrie: 
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Şi din cer, fara de veste, s-a facut un vuiet, ca de suflare de vant ce vine repede, si a umplut toata casa 
unde sedeau ei (Fapte 2, 2). 

Acest vant care a venit repede a fost preinchipuit si propovaduit de multe ori in Vechiul Testament. Este 
vuietul despre care mama Profetului Samuel a spus: „Domnul din inaltimea cerului va tuna”6. Acest vuiet a 
fost inchipuit si de vedenia Profetului Ilie, caruia Dumnezeu i s-a aratat sub forma unei adieri de vant lin7. 
O asemenea preinchipuire a fost si glasul cu care Hristos a strigat: Daca inseteaza cineva, sa vina la Mine 
si sa bea8, pentru ca vocea Sa puternica propovaduia Duhul Sfant, pe Care urmau sa Il primeasca toti cei ce 
aveau sa creada in El. De asemenea, acelasi inteles l-a avut si faptul ca, dupa Inviere, Hristos a suflat 
asupra ucenicilor Sai, dandu-le Duh Sfant pentru ca sa ierte pacatele. 

Aparitia Duhului Sfant ca o suflare de vant ce vine repede simbolizeaza faptul ca Duhul Sfant le 
biruieste pe toate, calca peste zidurile celui viclean si zdrobeste orice asezare si orice intaritura a 
vrajmasului. In acelasi timp, El ii smereste pe cei mandri, ii inalta pe cei smeriti cu inima, le leaga pe 
cele dezlegate prin viclenie, rupe legaturile pacatelor si le slobozeste pe cele robite (Sfantul Grigorie 
Palama). Prin puterea Duhului Sfant, omul poate sa se faca madular viu al Bisericii, sa biruiasca toate 
puterile vrajmasului si sa se izbaveasca de moarte. 

10. Duhul Sfant Şi-a facut aparitia sub forma limbilor ca de foc 

Felul in care Duhul Sfant S-a descoperit pe Sine in ziua Cincizecimii arata faptul ca lucrarea lui Hristos nu este 
diferita de cea a Duhului Sfant si invers. Sfantul Evanghelist Luca, cel care a scris Faptele Apostolilor, spune: 

Şi li s-au aratat, impartite, limbi ca de foc si au sezut pe fiecare dintre ei si s-au umplut toti de Duhul 
Sfant (Fapte 2,3-4). 

Talcuind acest fragment, Sfantul Grigorie Palama face observatii de o inalta valoare teologica, pe care 
trebuie sa le expunem aici, deoarece demonstreaza faptul ca Fiul si Sfantul Duh sunt de o cinste si de o slava. 

In primul rand, Duhul Sfant Şi-a facut aparitia sub forma limbilor pentru a arata ca are aceeasi fiinta cu 
Dumnezeu Cuvantul, fiindca nimic nu este mai legat de cuvant decat limba. Astfel, s-a vadit ca Duhul 
Sfant nu are o lucrare diferita de cea a lui Dumnezeu Cuvantul. In acelasi timp, Duhul Sfant a aparut in 
chip simtit, sub forma limbilor, pentru ca sa arate ca invatatorul adevarului are nevoie de limba cu har. 

Limbile sub forma carora S-a aratat Duhul Sfant erau de foc, lucru care are o mare insemnatate. Focul 
vadeste faptul ca Duhul Sfant este de aceeasi fiinta cu Tatal si cu Fiul, deoarece Dumnezeu este foc 
mistuitor. Asadar, Duhul Sfant are aceeasi fire si aceeasi lucrare cu Tatal si cu Fiul. In plus, limbile de foc 
arata chipul indoit al felului in care lucreaza propovaduirea Apostolilor, pentru ca focul lumineaza, 
dar si arde, in acelasi fel in care invatatura transmisa prin Hristos ii lumineaza pe cei care se supun si 
ii blesteama pe cei care nu cred. Desigur, focul in chipul caruia Şi-a facut aparitia Duhul Sfant nu era 
un foc zidit, ci unul nezidit. De aceea, Sfantul Evanghelist nu a spus limbi de foc, ci limbi ca de foc. 

Limbile de foc s-au impartit si au sezut pe capetele Apostolilor. Acest lucru este important, pentru ca vrea 
sa arate ca numai Hristos are intreaga putere si intreaga energie sfanta, pentru ca El este de aceeasi fiinta cu 
Tatal si cu Duhul Sfant. Harul pe care il primesc sfintii nu este fiinta, ci energia lui Dumnezeu, Care 
ofera fiecarui om diferite daruri. Nimeni altcineva nu are intregul har sfant, decat numai Hristos, 
Care, dupa trup, are plinatatea harului sfant. 

Faptul ca aceste limbi de foc au sezut pe capetele Apostolilor arata vrednicia lor imparateasca, dar si 
unimea harului. Limbile de foc nu erau o energie zidita, ci energia necreata a lui Dumnezeu, si tocmai de 
aceea ele au sezut pe capetele Apostolilor ca semn al slavei imparatesti. In acelasi timp, chiar daca harul 
– adica energia Duhului Sfant – se desparte, el ramane unit. Cu adevarat, harul Sfantul Duh este 
prezent si lucreaza „impartindu-se nedespartit si ramanand intreg in impartire, dupa chipul razelor 
soarelui“. Cu alte cuvinte, cu totii primim raza soarelui, adica energia soarelui, dar ea nu este despartita9. 
Atunci cand omul se impartaseste cu Preacuratele Taine, cu Trupul si cu Sangele lui Hristos, nu se 
impartaseste numai cu o bucata din Trupul imparatesc, ci cu intreg Trupul lui Hristos. In timpul Sfintei 
Liturghii, preotul spune:”… se imparte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce nu se desparte…“. 

Prin urmare, energia Duhului Sfant este aceeasi cu energia Cuvantului si cu energia Tatalui, adica cu energia 
Dumnezeului Treimic. Mantuirea omului inseamna impartasirea din energiile necreate ale Sfintei Treimi. 
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11. Imbracarea crestinului in Sfantul Duh 

Atunci cand a fagaduit ucenicilor ca va trimite Duhul Sfant, Hristos le-a dat acestora o porunca limpede: voi 
insa sedeti in cetate, pana ce va veti imbraca cu putere de sus (Luca 24, 49). Ucenicii au pazit aceasta 
porunca si au stat cu totii intr-o casa din Ierusalim, in linistea cugetului si in rugaciune, asteptand revarsarea 
darului Duhului Sfant. De aceea, Sfantul Evanghelist Luca ne incredinteaza: Şi erau in toata ziua in templu, 
laudand si binecuvantand pe Dumnezeu (Luca 24,53). 

In continuare, ar trebui sa comentam putin propozitia „pana ce va veti imbraca cu putere de sus“, deoarece are 
o insemnatate destul de mare. Hristos nu a spus pur si simplu ca ucenicii vor primi Duh Sfant, ci ca vor fi 
imbracati ca intr-o armura duhovniceasca, pentru a putea lupta impotriva vrajmasului. Asadar, nu este 
vorba numai despre o iluminare a mintii, ci despre transformarea intregii fiinte. Nu va mai exista nici o 
particica din trup si nici o energie a sufletului care sa nu fie acoperita de energia Duhului Sfant. 

Se stie faptul ca, prin sfantul Botez – care este considerat o taina incepatoare, deoarece prin el, ne facem 
madulare ale Trupului lui Hristos si intram in Biserica - ne imbracam in Hristos: cati in Hristos v-ati 
botezat, in Hristos v-ati imbracat (Gal. 3, 27). In acelasi timp, insa, dupa fagaduinta lui Hristos, ne 
imbracam si in Duhul Sfant. De altfel, acesta este si scopul tainelor Botezului si a Mirungerii, care sunt 
legate intre ele. 

Imbracarea crestinului in Sfantul Duh nu este exterioara sau de suprafata, ci este una interioara, dupa 
exemplul unirii fierului cu focul. Atunci cand este pus in foc, fierul se incinge in intregime, nu numai intr-o 
mica parte din el. Astfel, cei care primesc Duhul Sfant simt cum Acesta le umple inima, le lumineaza 
ochiul, le sfinteste auzul, le linisteste gandurile si izvoraste cunostinta, umpland de intelepciune si de 
har intreaga lor fiinta. Acelasi lucru s-a petrecut si cu intaiul Mucenic si Arhidiacon Ştefan, care, aflandu-
se in fata Sinedriului, a aratat mai intai binecuvantarea pe care sufletul sau a primit-o de la Duhul Sfant, si 
abia mai apoi a dezvaluit slava chipului sau10 (Macarie Hrisochefalul). Asadar, energia Sfantului Duh 
sfinteste, ilumineaza si da stralucire intregii fiinte a omului. 

Biserica intoneaza un tropar uimitor: 

„Pe toate le da Duhul Sfant: izvoraste proorocii, sfinteste pe preoti, pe cei necarturari i-a invatat 
intelepciune“.  

Toate harismele oferite membrilor Bisericii, ca de exemplu, vederea profetica, viata apostolica si 
sfarsitul mucenicesc, sunt daruite de Duhul Sfant. Aceasta inseamna ca vederea proorocilor nu este o 
scornire a gandirii sau a imaginatiei acestora, viata Apostolilor nu este o misiune crestina antropocentrica, iar 
mucenicia sfintilor nu este o lucrare a unei vointe puternice. Toate acestea sunt daruri ale Duhului Sfant. 

Printre aceste harisme, in care se imbraca cei care primesc darul Duhului Sfant, se afla si viata 
sfintitoare a acelor oameni care se lupta pentru a pazi poruncile lui Dumnezeu, atat cat le este cu 
putinta, si pentru a trai in curatia sufletului si a trupului, prin casatoria dupa legile crestinesti si prin 
traiul in societate sau prin slujirea pastoreasca a lui Hristos, cu greutatile ei, etc, toate acestea fiind 
asadar daruri ale Duhului Sfant. Astfel, Duhul Sfant „lucreaza intreaga alcatuire a Bisericii“, care este 
Trupul lui Hristos. 

12. Betia treaza, betia care vine de la Duhul Sfant 

Imediat dupa revarsarea Duhului Sfant asupra lor, Apostolii s-au umplut de bucurie multa. Pentru ei, 
aceasta era o experienta noua. Daca pana atunci ucenicii erau doar niste oameni buni, din acel moment ei s-
au facut madulare ale Trupului inviat al lui Hristos. Asadar, dupa pogorarea Duhului Sfant, ei nu au mai fost 
simpli inchinatori la Hristos, ci au ajuns sa fie in stransa unire cu El. Cei care ii vedeau pe Apostoli, se 
mirau, iar unii spuneau cu ironie ca sunt plini de must, adica s-au imbatat cu vin nou (Fapte 2,13). 

Venirea Duhului Sfant in inima omului este numita de Sfintii Parinti „betie treaza“ (Sfantul Dionisie 
Areopagitul). Sfantul Isaac Sirul spune ca, in asemenea cazuri, toate simturile omului se afunda intr-o 
„betie adanca“. Aceasta stare este numita betie, pentru ca inseamna o mare desfatare si o bucurie fara 
margini, iar betia aceasta este treaza, pentru ca, aflandu-se in ea, omul nu isi pierde nici simturile, si 
nici ratiunea. Atunci cand omul este cuprins de Duh Sfant, el ramane liber sau, pentru a ne exprima 
mai bine, abia atunci dobandeste adevarata libertate, care nu inseamna posibilitatea de alegere, asa 
cum spune filosofia etica, ci este reprezentata de voirea naturala si de biruirea mortii. Sfantul Apostol 
Pavel scrie in acest sens: si duhurile proorocilor se supun proorocilor (I Cor. 14, 32). Aceasta inseamna ca 
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nu profetul se supune harismei, ci harisma se supune profetului, adica libertatea omului nu este desfiintata, iar 
energiile intelectuale sau sufletesti ale acestuia nu se suspenda. 

Sfantul Nicodim Aghioritul spune ca exista trei feluri de betie. Prima este betia produsa de-vinul 
material, care este o stare ce duce la multe rele. A doua este betia produsa de patimi. Despre aceasta din 
urma vorbea Profetul Isaia atunci cand spunea: Vai de mandria cununii betivilor 11 (Isaia 28, 1). In alta parte, 
referindu-se la Ierusalim, Isaia zicea: ia aminte, sarmana cetate, ametita, dar nu de vin (Isaia 51, 21). A treia 
este betia care vine de la Duhul Sfant. De o asemenea betie era cuprinsa mama lui Samuel atunci cand 
se ruga cu multa ravna in templu, iar mintea ei era atat de lipita de rugaciune, incat preotul Eli o 
credea beata si a voit sa o alunge. Dar ea a raspuns ca nu este beata, ci isi dezvaluie inima in fata 
Domnului (cf. I Regi 1,14-15). 

Aceasta din urma betie a fost traita de Apostoli in timpul Cincizecimii. In acea zi, ei au luat Duh Sfant, si-au 
deschis inimile, L-au cunoscut mai bine pe Hristos si s-au facut madulare ale Trupului Sau. In ei au prins 
radacini un mare dor si o dragoste nesfarsita pentru Hristos, iar asa cum spun Sfintii Parinti, acestea 
au fost exprimate prin rugaciune. 

13 .“Hristos este poarta, Duhul Sfant este cheia portii prin care intram in casa Tatalui” 

Asa cum am mai spus, Cincizecimea este ultima sarbatoare a sfintei iconomii. Pentru ca neamul omenesc sa 
se mantuiasca, sa reajunga in starea anterioara si sa urce chiar mai sus, acolo unde nu a reusit sa ajunga 
Adam, Dumnezeu L-a trimis in in lume pe iubitul Sau Fiu, Cel Unul-Nascut. Hristos L-a slavit pe Tatal si I-a 
dezvaluit existenta, iar mai apoi, L-a trimis pe Duhul Sfant, Care purcede din Tatal si este transmis prin Fiul. 
Duhul Sfant ii face pe oameni madulare ale Trupului lui Hristos si ii ilumineaza pentru ca astfel sa ii poata 
cunoaste pe Tatal si pe Fiul. 

Prin urmare, deoarece Tatal este Cel care Ii trimite pe Fiul si pe Duhul Sfant, ordinea sfintei iconomii si 
a mantuirii neamului omenesc este: Tatal, Fiul si Duhul Sfant. In ceea ce priveste indumnezeirea 
omului, ordinea urmata este exact inversa, adica de la Duhul Sfant, omul urca la Fiul si, prin Fiul, Il 
cunoaste pe Tatal. 

Descriind drumul omului catre teognosie (cunoasterea de Dumnezeu), Sfantul Vasile cel Mare spune ca, 
atunci cand primim darurile Duhului Sfant, Il intalnim mai intai pe Cel care este trimis, adica pe 
Duhul Sfant, mai apoi il cunoastem pe Cel care trimite, adica pe Fiul si, in continuare, ne inaltam 
dorirea la Cel care este izvorul si cauza tuturor bunatatilor, adica la Tatal. 

Aceasta invatatura este intalnita la multi Parinti ai Bisericii. Amintim in acest sens teologia Sfantului Simeon 
Noul Teolog, care spune ca, daca Hristos este poarta, Duhul Sfant este cheia portii prin care intram in 
casa Tatalui. 

Din aceasta perspectiva, deosebit de graitoare este urmatoarea rugaciune adresata Duhului Sfant: 

„Imparate cesresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul 
bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi si ne curateste pe noi de toata 
intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre“. 

Aceasta rugaciune exprima ordinea cunoasterii lui Dumnezeu pe care am amintit-o mai sus. Prin Duhul 
Sfant, inima omului se curata pentru ca, astfel, sa-L cunoasca pe Hristos si sa urce la Tatal. 

Fara indoiala, asa cum am mai spus si cu alte ocazii, lucrarea Dumnezeului Treimic este unica, dar aceasta 
nu inseamna ca Persoanele sunt desfiintate, deoarece harul sfant lucreaza prin Persoane, iar in teologia 
ortodoxa vorbim despre Har enipostaziat si Lucrare enipostaziata. Acest lucru se observa si in timpul Sfintei 
Liturghii. Intreaga rugaciune a jertfei este adresata Tatalui pentru ca Acesta sa Il trimita pe Duhul 
Sfant, Care va transforma painea si vinul in Trupul si in Sangele lui Hristos. Cu adevarat, Duhul Sfant 
transforma darurile in Trupul si Sangele lui Hristos, iar noi ne impartasim cu cinstitele taine si 
devenim salas al Dumnezeului Treimic. 

14. Harismele Duhului Sfant impartasite credinciosilor 

Sfintii Parinti invata ca, desi Duhul Sfant lucreaza asupra tuturor oamenilor si in intreaga zidire, oamenii 
sunt partasi ai energiilor dumnezeiesti in functie de receptibilitatea fiecaruia in parte. Pentru ca omul 
sa primeasca multele daruri ale Sfantului Duh, trebuie ca el sa aiba un organ receptor corespunzator. 
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Referindu-se la aceasta tema, Sfantul Maxim Marturisitorul spune ca sfintii nu au dobandit diferitele 
harisme pe care le au prin puterea lor fireasca, ci prin puterea sfanta. Cu alte cuvinte, toate harismele 
sunt de la Duhul Sfant si sunt daruite in functie de capacitatea omului de a le primi. Sfintii nu primesc 
darul intelepciunii fara sa existe in ei gandul care sa poata primi aceasta intelepciune, nici cunostinta 
fara ca, in mintea lor, sa se afle puterea ratiunii, nici credinta fara aplecarea mintii si a ratiunii catre 
ceea ce va fi, si nici harul vindecarii fara iubirea fireasca de oameni. Aceasta inseamna ca sfintii primesc 
darul teologiei, al cunostintei si al vindecarii numai daca, in interiorul lor, exista un organ care sa fie 
capabil sa le recepteze. 

Lucru acesta nu este valabil numai in cazul harismelor teologiei, ci si in cazul tuturor celorlalte daruri. 
Darurile se numesc harismata (harisme) pentru ca sunt daruite de Dumnezeu, insa numai in functie de 
starea duhovniceasca a omului. Sfantul Maxim mai noteaza inca o data ca energia Duhului Sfant este 
primita de credinciosi dupa credinta si dupa starea sufletului fiecaruia dintre ei. 

Dupa ce talcuieste canoanele tuturor praznicelor imparatesti, Sfantul Nicodim Aghioritul face unele extensii 
existentialiste, punand accentul asupra felului in care crestinul se poate invrednici sa traiasca in viata sa 
personala fiecare dintre aceste sarbatori. In mod obisnuit, el foloseste exprimarea: „cum si in ce fel“. 
Consider ca aceste cuvinte sunt foarte importante, deoarece, prin ele, propovaduirea Bisericii coboara de la 
nivel abstract la nivel concret. Era nevoie de o asemenea abordare, pentru ca, de multe ori, chestiunile 
teologice sunt desprinse de realitate si nu ne mai ating sufletele. Abordarea abstracta a teologiei nu 
este ortodoxa. Atunci cand citim predicile Sfintilor Parinti, constatam ca si acestia analizeaza faptele tot din 
perspectiva lui „cum si in ce fel”. 

La sfarsitul talcuirii canoanelor Cincizecimii, Sfantul Nicodim Aghioritul spune ca si noi trebuie sa 
dobandim Duh Sfant in inima noastra, in chip simtit. Folosind exemplul Apostolilor care, supunandu-se 
poruncii lui Hristos, s-au intors la Ierusalim si au stat acolo fara incetare, pana cand au primit Duh Sfant, el 
spune ca aceasta este modalitatea prin care putem sa ne facem partasi ai lucrarii Duhului Sfant. Va trebui, 
asadar, sa ne indepartam de toate lucrurile lumesti, iar atunci cand gandul nostru se va intoarce in 
inima, ca intr-un templu, sa ne rugam incontinuu, dupa cuvantul rugati-va neincetat al Sfantului Apostol 
Pavel (I Tesal. 5, 17). Va trebui ca, prin sederea permanenta in templu, adica prin pastrarea gandul 
curat, sa ne ridicam deasupra celor pamantesti, adica a placerilor, a iubirii de arginti, a ambitiei si a 
oricarei alte patimi. Numai astfel inima va fi izbavita de patimi, iar sufletul va dobandi pacea, pentru 
ca se va lepada de gandurile viclene, de hula si de desfranare. Sfantul Vasile cel Mare spune ca nu este cu 
putinta sa ne facem vase ale harului sfant daca nu scoatem din sufletul nostru toate patimile rautatii. „Sa nu 
mai curga asadar cele vechi pentru ca sa incapa cele noi“. 

Sfantul Diadoh al Foticeei invata ca, prin sfantul Botez, am luat in inima noastra Duh Sfant si ne-am 
facut madulare ale Trupului lui Hristos. Insa din pricina patimilor, chiar daca nu s-a pierdut in 
intregime, acest har a fost inabusit. De aceea, este nevoie sa scoatem afara cenusa patimilor si sa 
punem inauntru, ca lemne de foc, lucrarea poruncilor. Dar pentru ca lemnele sa se aprinda de la 
scanteia harului sfant, trebuie sa suflam cu putere prin intoarcerea mintii in inima si prin rugaciunea 
„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul si Cuvantul lui Dumnezeu, miluieste-ma“. Aceasta rugaciune se numeste 
„sfanta rugaciune a mintii”. 

Sfantul Diadoh al Foticeei mai spune ca, atunci cand, o data cu trecerea timpului, aceasta rugaciune 
prinde radacini in inima omului, o curata pe aceasta de patimi si, afland scanteia harului sfant, face sa 
creasca in ea foc strain si minunat, care arde atacurile gandurilor viclene, indulceste inima si tot 
interiorul omului si lumineaza gandul. Sfantul Grigorie Palama spune la randul sau ca cel care isi 
coboara gandul in inima si, prin aceasta, il inalta la Dumnezeu, este supus schimbarii celei bune. 

Cu adevarat, atunci cand omul se face vas primitor, in inima sa se aprinde focul harului, prin lucrarea 
Duhului Sfant. Sfantul Vasile cel Mare afirma ca „in inima reinviata” are loc o adevarata „aprindere a 
Duhului”. El mai spune ca focul care lumineaza inimile si distruge spinii si buruienile este acelasi foc 
care a lucrat si asupra Apostolilor si i-a facut sa vorbeasca cu limbi de foc, sau care l-a umplut de 
stralucire pe Apostolul Pavel si a incalzit inimile lui Cleopa si ale celor asemenea cu el. Acest foc este 
izgonitor al demonilor, dar si putere de inviere, energie a nemuririi, iluminarea sufletelor sfinte si 
unirea puterilor rationale. 

Prin urmare, Cincizecimea a avut loc in istorie o singura data, dar in viata sfintilor, ea are loc in mod 
repetat. Atunci cand oamenii indumnezeiti ajung la un anumit stadiu al vietii duhovnicesti, ei 
participa la Cincizecime si se fac apostoli ai lui Iisus Hristos. Cincizecimea este punctul culminant al 
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slavirii lui Dumnezeu si al indumnezeirii. Fiecare om poate merge pe drumul urmat de Apostoli, 
pentru ca fiecare dintre noi se poate invrednici de aceeasi vedere de Dumnezeu si de impartasirea din 
harul Cincizecimii. 

*** 

Nu ne-am propus sa analizam toate aspectele referitoare la Persoana Duhului Sfant si la energiile Sale. 
Desigur, multe dintre aceste aspecte sunt foarte interesante, dar ceea ce s-a incercat aici a fost aratarea 
faptului ca hristologia nu poate fi separata de pnevmatologje, dupa cum nici pnevmatologia nu poate fi 
separata de hristologie. In paginile anterioare am subliniat mai ales faptele hristologice ale praznicului 
Cincizecimii care sunt in stransa legatura cu Duhul Sfant. 

Sfantul Apostol Pavel spune limpede: cati sunt manati de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu 
(Rom. 8, 14). Nu toti oamenii care au fost creati de Dumnezeu sunt copiii Lui, ci numai aceia care sunt 
indrumati de Duhul Sfant. Infierea este legata de rugaciunea interioara a mintii, prin care strigam: Avva! 
Parinte! (Rom. 8,15). Duhul lui Dumnezeu care se afla in inima omului marturiseste impreuna cu duhul 
nostru ca suntem fii ai lui Dumnezeu (Rom. 8, 16). Cu alte cuvinte, este fiu al lui Dumnezeu numai cel ce Il 
are in el pe Duhul Sfant, Care marturiseste si adevereste ca acela este copil al lui Dumnezeu. Existenta 
Duhului Sfant in suflet este confirmata de rugaciunea interioara a inimii, care se rosteste cu umilinta. 

Omul care nu Il are in el pe Duhul Sfant nu apartine lui Hristos, ceea ce inseamna ca nu este madular 
viu al Trupului lui Hristos. Chiar daca omul s-a botezat candva, harul de la Botez este nelucrator, iar el este 
un membru mort al Bisericii. Acest lucru este spus de Sfantul Apostol Pavel in cuvinte revelatoare: daca 
cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui (Rom. 8, 9). Nimeni nu apartine lui Hristos daca nu il 
are pe Duhul Sfant, asa cum am aratat mai inainte. Din contra, daca omul are inlauntrul sau Duh Sfant, el 
este madular adevarat al Trupului lui Hristos, pentru ca nu sunteti in carne, ci in Duh (Rom. 8, 8-9). De aici, 
putem sa se dam seama cat de stransa este legatura dintre hristologie si pnevmatologie. 

Scopul intruparii Fiului lui Dumnezeu Cuvantul a fost ca oamenii sa ia Duh Sfant si sa se faca 
madulare ale Trupului lui Hristos si salas al Dumnezeului Treimic. Tocmai de aceea finalitatea vietii 
duhovnicesti este impartasirea din Duhul Sfant, prin Care ne facem madulare vii ale Bisericii, adica ale 
Trupului lui Hristos, si suntem in comuniune cu Dumnezeul Treimic. 

Hristologia care nu are ca rezultat impartasirea din Sfantul Duh, prin Trupul adevarat al lui Hristos, 
este pur teoretica si fara vreun folos. Analiza hristologiei este necesara pentru a nu fi denaturat modul de 
tamaduire a sufletului omului si pentru ca noi sa intelegem clar care este drumul curatirii, al iluminarii si al 
indumnezeirii. Atunci cand hristologia nu duce la impartasirea personala din sfintenie, ea este inutila. 

Intre aceste coordonate s-au incadrat si analizele anterioare. Trebuie sa intelegem ca este o binecuvantare 
si o mare cinste faptul ca apartinem Bisericii Ortodoxe, pentru ca astfel, avem posibilitatea de a ne 
impartasi din Duhul Sfant si de a ne face inchinatori pamanteni ai Sfintei Treimi. Este insa nevoie sa 
ne ridicam la inaltimea acestei mari binecuvantari”. 
1 In limba greaca: theologia. Cuvantul teologie provine din Theos (Dumnezeu) si logos (cuvant, învatatura). 

2 In Biblia greceasca, în acest loc se foloseste cuvantul paraklitos, care în mod obisnuit este tradus în limba romana prin 
Mangaietor. Asadar, traducerea literala a textului grecesc ar fi „avem Mangaietor catre Tatal”. Varianta „avem 
mijlocitor catre Tatal”, asa cum apare ea în Biblia romaneasca, este.cea corecta din punct de vedere semantic, dar acolo 
unde se foloseste cuvantul mijlocitor trebuie sa întelegem ca este vorba de fapt despre Mangaietor 

3 I Ioan 2,1. 

4 Aici se face o paralela între diferenta dintre darurile pe care le au oamenii si diferenta fireasca dintre madularele 
aceluiasi trup, avand în vedere faptul ca oamenii sunt madulare ale Trupului lui Hristos. Vezi I Cor. 12. 

5 In Septuaginta: „dobandeste voie de la Domnul”. 

6 1 Regi 2,10 

7 III Regi 19,11-12 

8 Ioan 7,37 

9 Unimea harului rezulta din faptul ca, prin despartirea lui sub forma limbilor de foc si prin sederea deasupra capetelor 
Apostolilor, Dumnezeu le-a dat fiecaruia dintre ei harisme diferite, prin care acestia au ajuns sa se completeze reciproc, 
precum piesele într-un mecanism, formand împreuna o unitate, adica Trupul lui Hristos, care este Biserica. 

10 In sensul ca, primind iluminarea de la Duhul Sfant, Arhidiaconul Ştefan L-a slavit mai întai pe Dumnezeu, ca 
expresie a recunostintei, a smereniei si a recunoasterii, iar acest lucru a fost semn de necontestat al faptului ca si el 
primise cu adevarat darul Duhului Sfant 
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11 In Septuaginta: „Vai de betivii fara vin”. 

12 Corespondentul grecesc al verbului a darui este harizo, de aici provenind si cuvantul harisma, care, prin urmare, 
înseamna dar. 

(Din: Mitropolit Hierotheos Vlachos, Predici la Marile Sarbatori, Ed. Egumenita, 2008) 
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Predicile Sf. Inochentie al Penzei la Rusalii: Duhul Sfânt – Singura Putere şi 
singura bogăŃie adevărată a omului 

Cuvant in ziua Pogorarii Sfantului Duh 

(despre lucrarile Duhului Dumnezeiesc si despre lucrarile duhului vrajmasesc) 

In aceasta zi, dupa marturia Scripturii, s-a auzit in Ierusalim un zgomot neasteptat, asemenea unei suflari de 
vifor, care s-a pogorat din ceruri asupra unui foisor, in care s-a vazut foc odihnind asupra capetelor unor 
oameni asemenea noua fara sa-i arda. Aceasta intamplare neobisnuita a atras poporul vietuitor in Ierusalim, 
care, adunandu-se, a auzit – ce uimire! – niste galileeni dispretuiti vorbind in felurite limbi. Ce sa se fi 
intamplat cu ei? Dupa aceea si-au amintit cuvintele lui Dumnezeu care au fost graite prin Ioil: voi varsa din 
Duhul Meu peste tot trupul (Ioil 2, 28). S-au inspaimantat toti, s-au nedumerit, spunandu-si unul altuia: Ce va 
sa fie aceasta?, iar unii ocarau si, aratand spre Apostoli, ziceau: „Sunt beti!” (v. Fapte 2,13). 

Ascultatorule! In aceasta zi noi nu am auzit zgomot neasteptat, asemenea unei suflari de vifor, nu am vazut 
foc pogorandu-se din cer, insa ne-am adunat in foisorul acesta, care ne da marturie despre intamplarea 
adevarata pe care au auzit-o si au vazut-o ierusalimitenii. Totodata, auzim ca Duhul Sfant S-a pogorat cu 
adevarat asupra Apostolilor, iar prin ei – asupra noastra, a tuturor crestinilor de mai tarziu. Acest 
Duh ii cuprinde pe toti si umple totul cu Sine, fiindca in El traim si ne miscam si suntem (Fapte 17,28). 
Credeti, ascultatorilor, ca in Duhul Sfant traim, ca in El ne miscam si suntem? Nu este loc unde sa ne putem 
ascunde de El; nu este miscare care sa aiba loc fara El; viata, fiintarea si puterile fiecarei fiinte depind de El. 

Oricum, este si mai ingrozitor daca cei ce fac placul trupului sau respira suflarea stricatoare a lumii isi 
continua linistiti placerile, fie incredintandu-se pe ei insisi ca milostivirea dumnezeiasca covarseste 
toate faradelegile lor, fie, neavand griji din pricina imprastierii, nu iau aminte la nici un lucru 
dumnezeiesc, fie isi inchipuie ca Dumnezeu, Duhul ce umple toate, umple si inimile lor. Nu, 
ascultatorule, in ei nu este Duhul lui Dumnezeu! Inima lor este plina de duh, insa de duh potrivnic lui 
Dumnezeu, cum ne invata Sfantul Cuvantator de Dumnezeu: Iubitilor, nu dati crezare oricarui duh, ci 
cercati duhurile daca sunt de la Dumnezeu (I In 4,1). 

Exista duhuri rele, care insufla tot ce este potrivnic Duhului Celui Bun. Ele inseteaza de pierzarea 
noastra – nu atat de cea a trupului, cat de cea sufleteasca, arunca sortii intre ele pentru sufletul nostru, cum 
sa-l piarda mai lesne: Cercati duhurile daca sunt de la Dumnezeu (I In 4,1). 

Ne aflam in trup, care ne impiedica sa intelegem limpede toate cele duhovnicesti. Pana si cea mai subtila 
conceptie despre duh la care se poate inalta singura intelegerea omeneasca e doar o presupunere. Daca 
lumina Cereasca nu ne-ar fi luminat inimile intunecate, trupul cel grosolan ar fi orbit pana acum ochii 
mintii noastre si poate ca nu ne-ar fi ingaduit nici macar sa facem presupuneri despre cele 
duhovnicesti. Acum, duhul nostru este ascuns de trup, departat de simturi, insa lucrarile lui sunt 
simtite chiar si de intelegerea slaba. Am zis ca lucrarile duhului sunt simtite de intelegere, fiindca trupul nu 
poate simti nici un lucru duhovnicesc. Duhul lucreaza cel mai usor tot asupra duhului. Iubitilor! Nu dati 
crezare oricarui duh, ci cercati duhurile (I In 4, 1). Crestinilor! Fiecare dintre voi are duh rational si 
liber, si asupra fiecaruia pot lucra duhurile vrajmase: deosebiti-le! 

Prin cuvantul „duh” nu se intelege aici nimic altceva decat o putere care atrage vointa noastra de 
partea sa si inrobeste ratiunea noastra. 

Ascultati cu luare-aminte omul vostru launtric: veti auzi cuvinte care va vor atrage pe felurite cai. Trupul, 
acest nedespartit tovaras de vorba al nostru, ne insufla cu vorbe placute rasfatul, lumea inselatoare – 
desertaciunea, duhul rautatii - tot ce e crud si pierzator. 

Trupul se osteneste neobosit sa incurce duhul liber in laturile sale scarbavnice. Zi de zi, aproape ceas de 
ceas ne insufla: „Mancarea pe care o mancam nu este gustoasa, nu este hranitoare. Trebuie s-o schimbam, 
s-o indulcim ori sa bem ceva la ea ca sa prindem puteri, si nu trebuie sa bem mereu acelasi lucru. Alege 
ceea ce poate alunga plictiseala, imprastia uratul. Somnul este prea scurt, trebuie sa mai adaugi cateva 
ceasuri, iar ca sa-ti fie mai usor odihneste-te pe pat moale”. Iata ce ne indeamna trupul! Cand intra in 
inimile noastre asemenea ganduri, sa stiti ca ele sunt toate odrasle ale trupului. 

Va aduceti aminte, ascultatorilor, ca trupul si sangele nu vor mosteni Imparatia lui Dumnezeu (I Cor. 15,50)? 
Cugetarile trupului trebuie curmate chiar de la inceput. De fiecare data cand duhul acesta lingusitor 
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ne sopteste cu viclenie, trebuie alungat cu cuvintele invatatorului Ceresc: Mergi inapoia mea, satano, ca 
nu cugeti cele ale lui Dumnezeu! (Mt. 16, 23). 

Daca ratiunea noastra se va incorda insa si va birui navalirile trupului, se va grabi sa se infatiseze cel mai 
puternic si mai primejdios vrajmas: lumea inselatoare. „Ce sa fac, vorbim cu noi insine, nu pot eu sa schimb 
obiceiurile pe care le au aproape toti oamenii! Slava desarta este acum o patima pe care putini o osandesc; 
lacomia castigului a pus stapanire pe inimile tuturor pentru a pastra «buna cuviinta» de acum in imbracamin-
te, la ospete, in adunari. Asa si trebuie; si eu pot sa capat intaietate fata de cei mai prejos de mine, si eu pot 
sa iau cu stralucirea mea ochii multora; sa fiu laudat si eu, sa imi fie inaltat in slavi numele“. Sub o 
asemenea infatisare atragatoare lumea desarta infatiseaza mintii noastre multe lucruri de acest fel! 

Iubitilor! Eu va voi spune cu vorbele Apostolului: nu credeti acestui duh (v. I In 4, 1) – dar poate ca multi 
dintre voi, ascultatorilor, vor socoti invatatura aceasta nepotrivita vremii de acum; cuvintele acestea sunt 
doar cuvinte, care nu fac decat sa loveasca aerul si sa se piarda in el. Crestinilor, fii ai Bisericii! Catre 
voi indraznesc sa indreptez cuvintele mele. Crestinilor! Hristos, Care Si-a varsat sangele pentru noi, ne 
sfatuieste lucrul acesta, dandu-ne pilda de dispretuire a tot ce este desert. Cand I-au fost aratate Acestui in-
vatator si Prieten al nostru toate imparatiile lumii si toata slava ei, si I s-a fagaduit ca toate acestea Ii vor fi 
date in stapanire, El i-a grait ispititorului: sa nu ispitesti pe Domnul Dumnezeul tau, iar apoi: piei, satano, 
caci scris este: „Domnului Dumnezeului tau sa I te inchini si numai Lui sa-I slujesti”! (Mt. 4,10). Lumea 
exista pentru a ne sluji, ni s-a poruncit sa domnim asupra ei – si atunci cum de vrea ea, care ne este sluga, sa 
domneasca asupra noastra? Sa lepadam de la inceput, ascultatorilor, gandurile la desertaciune cu care 
ne satura lumea, zicand: „Satana! Nu Il vei ispiti pe Domnul tau, ci Ii vei sluji!” 

Trupul si lumea, pe care trebuie sa le biruim, se apropie deseori atat de mult de duhul nostru si-l inrobesc atat 
de tare, incat nu ne mai dam seama daca vrajmasul este cel ce ne sageteaza sau este ceva de la firea noastra. 
De vreme ce lupta duhovniceasca impotriva vrajmasilor nu inceteaza si acestia pe ceas ce trece se 
inarmeaza impotriva noastra cu si mai mari stradanii, acestia pot fi numiti ingeri ai stapanitorului 
intunericului, care, daca slugile sale slabesc, se scoala cu putere si navaleste el insusi. Apostolul Pavel i-
a instiintat pe crestini ca lupta lor este impotriva incepatoriilor, impotriva stapaniilor, impotriva 
stapanitorilor intunericului acestui veac, impotriva duhurilor rautatii, care sunt sub ceruri (v. Efes. 6, 12) - 
lupta launtrica, nevazuta, insa cea mai primejdioasa. In ea moare nu numai trupul, ci si sufletul – si cat de 
usor ne biruieste duhul acesta! 

El a biruit deja si triumfa daca se vad in noi manie, invidie si ura. Biruinta lui este deosebit de mare atunci 
cand ne razbunam nu numai pentru jignirile vadite, ci si pentru ceea ce doar dupa anumite semne ni se 
pare noua a fi jignire. Toate acestea sunt o mare si glorioasa biruinta a duhului rautatii asupra omului. 

Duhul rautatii, ce inseteaza de pieirea noastra, nu se satura insa nici cu atat; pentru el nu este de ajuns 
supunerea robilor credinciosi ai trupului si ai lumii, nu se multumeste nici sa se lupte el impotriva noastra, ci, 
ca sa aiba mai iute spor, ca sa fie mai multi cei ce pier, intrebuinteaza ca unealta a sa oameni care, 
prin mintea si darurile lor, sunt deosebit de potriviti pentru a lucra asa cum cere rautatea. Cercetand 
amanuntit lucrarile mintilor mari ale acestui veac, si noi trebuie sa ne temem. Ascultatorilor! Oare nu 
despre vremurile noastre s-a zis: in vremurile cele de apoi unii se vor departa de la credinta, luand 
aminte la duhurile cele inselatoare si la invataturile demonilor? (I Tim. 4,1) Ca inger al intunericului ce 
se preface inger al luminii, duhul cel mincinos vaneaza lipsa noastra de experienta duhovniceasca, pe 
nebagate de seama, cu reguli excelente, subtile, inalte. Invatatura lui pare dumnezeiasca – atata doar 
ca nu este intemeiata pe voia lui Dumnezeu. Semnul dupa care putem recunoaste fara gres acest duh 
este acela ca el descopera lucruri noi, despre care Revelatia dumnezeiasca nu spune nimic, se straduie 
sa explice cele nepatrunse cu mintea. Orice duh care nu este al lui Dumnezeu este al lui Antihrist. 

Duhul lui Dumnezeu sufla in pofida duhului rautatii, al lumii si al trupului. Atunci cand ne gandim sa ne 
istovim trupul pentru ca mintea sa lucreze mai lesne, gandurile acestea nu-s ale noastre, ci sta de vorba cu noi 
Dumnezeu, sufla asupra noastra Duhul Sfant – nu pentru ca noi am fi in stare sa gandim singuri vreun lucru 
bun (v. II Cor. 3, 5), ci pentru ca Dumnezeu lucreaza in voi si a voi, si a faptui, dupa a Sa bunavoire (v. 
Filip. 2, 13). Noua ne-a ramas doar sa nu ne impotrivim puterii si imboldului Duhului Atotbun. Acesta 
naste si gandurile, si dorinta cuvenite, da si puterea de a incaleca peste aspida si vasilisc, de a calca peste leu 
si peste balaurul iadului (v. Ps. 90,13). Toate le lucreaza Unul si Acelasi Duh, impartindu-le cu stapanirea Sa 
spre folosul nostru: cui voieste, ii da cuvantul intelepciunii, cuvantul cunostintei, altuia ii da credinta, altuia ii 
da harul tamaduirilor, altuia – faceri de minuni, altuia – prorocie, altuia – deosebirea duhurilor, altuia – 
feluri de limbi, iar altuia – talmacirea limbilor (v. I Cor. 12, 10). Toate le face Unul si Acelasi Duh. 
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Inimile curate, care s-au invrednicit de o asemenea suflare tainica a Dumnezeiescului Duh, sunt o minune in 
ochii trupului si ai lumii. Apostolul Petru, un pescar simplu, cu puterea lui Dumnezeu ii vindeca pe bolnavi si 
invie mortii. Stefan, murind sub mormanul de pietre, dar intarit fiind de Duhul Sfant, se roaga pentru cei ce 
aruncau in el: Doamne, nu le socoti lor pacatul acesta! (Fapte 7, 60). Pavel, care prigonea Biserica, dar 
mai apoi a fost insuflat de Sus, se bucura in lacrimi, in rani, in furtuna pe mare, in inchisoare, in 
patimiri. Ce puteri, ce taina, cate minuni in lucrarile Dumnezeiescului Duh! 

Care din noi, ascultatorilor, nu ar dori sa se invredniceasca de adumbrirea cereasca? Toti vrem ca Duhul 
lui Dumnezeu sa lucreze in noi, insa ne temem, totodata, sa ne necajim trupul – sa ne despartim de placerile 
lumii. Credem in tot ce este dumnezeiesc, dar daca ne uitam la la felul cum traim, nu credem de fapt in 
nimic. Deosebim lumina de intuneric, Duhul Bun de duhul cel rau, insa ne aducem jertfa celui din urma. 

Mangaietorule Bune! In aceasta clipa Tu sufli asupra capetelor noastre, vezi inimile noastre necurate si 
orbirea noastra dezgustatoare. Apropie-Te de noi, Duhule Sfinte! Cu lumina Ta sau cu focul Tau, numai 
invata-ne sa Te cunoastem si sa-łi jertfim totul! Vino, Doamne! Vino si Te salasluieste intru noi.  

Ascultatorule! El va veni daca vom inceta sa ne impotrivim Lui. Amin. 

Cuvant in ziua Pogorarii Sfantului Duh 

(Duhul Sfant zideste tot ce e pe pamant) 

Trimite-vei Duhul Tau, si se vor zidi, si vei innoi fata pamantului (Ps. 103, 31). In ziua aceasta, ascultatorule, 
Duhul Sfant S-a odihnit asupra Apostolilor in chipul limbilor de foc, nu numai ca ei sa vorbeasca in 
felurite limbi sau pentru a aduna cele imprastiate, ci si ca sa innoiasca fata intregului pamant, care se 
invechise si se strica. Focul lumineaza si incalzeste, arde si curateste, nimiceste si schimba. Duhul Sfant S-
a pogorat in chipul limbilor de foc ca sa-i lumineze pe oamenii care sedeau intru intuneric, sa le 
incalzeasca inimile reci, sa le arda necuratia si sa o curete, sa nimiceasca faradelegile de pe fata 
pamantului si sa il schimbe pe om la innoirea lumii (v. Mt. 19, 28). Tocmai asta a prezis Prorocul cand a 
vestit: „Duhul Sfant va lamuri inimile noastre ca pe aur si pe argint” (Mal. 3, 3). 

Demult s-a savarsit aceasta pe pamant. Apostolii, plini de Duh, imbracati cu putere de Sus, cu putere de foc, 
ardeau si luminau inaintea fetei intregii lumi, impartind darurile Sfantului Duh, curateau pamantul de 
faradelege, inmuiau inimile invartosate si ardeau neghinele paganatatii. De mainile lor a fost adunata, 
inaltata si impodobita Biserica credinciosilor; frumoasele picioare ale celor ce binevestesc cele bune (v. Rom. 
10,15) au strabatut tot pamantul, raspandind peste tot pacea lui Dumnezeu si cerestile bunatati: In tot pamantul a 
iesit vestirea lor si la marginile lumii cuvintele lor (Is. 52, 7). Duhul Sfant, Cel trimis la ei, a savarsit ceea ce 
de demult s-a prevestit despre El: Trimite-vei Duhul Tau, si se vor zidi, si vei innoi fata pamantului. 

Duhul Sfant Se pogoara si acum pe pamant, chiar daca noi nu bagam de seama lucrul acesta; face 
totul, chiar daca noi punem pe socoteala faptelor omenesti multe din lucrurile savarsite de catre El. El 
strica si zideste, inalta si coboara, imbogateste si saraceste, omoara si da viata nu numai in ceea ce priveste 
oamenii, ci chiar si in lucrurile neinsufletite si in fapturi, pe care le stapaneste. Cu Duhul Domnului s-au 
intarit cerurile si se intaresc pana acum; El pastreaza pamantul si tot ce este pe el. Lua-vei Duhul Tau, si se 
vor sfarsi, si in tarana lor se vor intoarce (Ps. 53,30). Duhul lui Dumnezeu randuieste obstile mari si mi-
ci, pune si schimba imparatii, printii si stapanitorii; fara El, obstea se dezbina, imparatia se destrama, 
chiar daca s-ar inalta prin puterea si slava sa: intorcand Tu fata Ta, se vor tulbura (Ps. 53, 30). De 
Duhul Domnului este zidit si pamantul inimilor noastre. El singur le curateste si le preface in vase de 
buna treaba, innoieste fata acestui pamant aflat inlauntrul nostru, innoieste inimile noastre invechite 
de pacate, invechite in faradelegi. 

Vedeti, ascultatorilor, Duhul Sfant zideste tot ce e pe pamantul pe care il locuim, zideste obstile omenesti, 
zideste si inimile noastre. Ca sa strigam catre El din toata puterea si din toata taria noastra in 
rugaciunile cu care ne imbie acum Biserica, sa ne gandim la aceste lucrari ale Lui. 

Duhul Sfant zideste tot ce e pe pamant. Noi ne ostenim asupra pamantului, semanam, sadim, adunam recolta 
si roadele, si credem ca toate acestea sunt facute de mainile noastre sau, inaltandu-ne in cugetare, le punem 
pe seama naturii, a legilor si puterilor ei. 

Ce-i drept, pamantul face intotdeauna semintele semanate sa creasca in acelasi fel, pomii aduc roade doar 
dupa soiul lor – insa care lucrator de pamant crede ca recolta va fi atat de bogata cum vrea el, ca pamantul il 
va rasplati insutit pentru ostenelile lui? Daca cerul se va inchide si nu va da buna intocmire a vazduhului, 
daca va fi ca de arama (v. Deut. 28,23), ca in zilele Prorocului Ilie, si pamantul se va invartosa, se va usca si 
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va fi ca fierul, vor mai creste atunci semintele semanate? Va mai aduna recolta imbelsugata mana 
lucratorului de pamant? Ce roada vor aduce pomii? Dar si daca cerul nu se va inchide si Domnul nu ne va 
cerceta cu un asemenea toiag al pedepsei, oricum raman nenumarate mijloacele de ruinare a nadejdilor 
noastre intr-o recolta imbelsugata. Gerul ucide ierburile si florile, seceta le usuca, viermele vine si le 
mananca, ploaia peste masura le impovareaza si le face neroditoare, vantul le smulge din radacini si le stri-
veste, grindina bate si nimiceste recolta si roadele uneori chiar cand sunt in parg. 

Asadar, nu prin voia noastra si prin puterile noastre se face pe pamant tot ce ne este de trebuinta. Nu 
puterile noastre, nu ostenelile cele cu multe griji, ci mana lui Dumnezeu, care, atunci cand se deschide 
pentru noi, toti ne umplem de bunatati – si nu doar noi, ci si fiarele pamantului, si pasarile cerului, si puii 
pasarilor, care striga spre Cer, pomii, ierburile, toate asteapta de la Domnul hrana: toate spre Tine asteapta, 
Doamne, ca sa le dai hrana la buna vreme (Ps. 103, 28), canta Psalmistul. 

In cea dintai zi a Facerii, cand pamantul era netocmit si gol (Fac. 1, 1), Duhul lui Dumnezeu Se purta (Fac. 
1,2) deasupra lui, dand tuturor lucrurilor puterea trebuitoare, facandu-le roditoare si impartasindu-le viata. El 
sufla si acum deasupra tuturor fapturilor, deasupra cerului si pamantului, fara sa lase deoparte nici macar un 
fir de iarba calcat de picioarele noastre. Si acum El da zapada ca lana (Ps. 147, 5), presara bruma ca pe ce-
nusa, invesmanteaza cerul cu nori si pregateste in ei ploaie pentru pamant, face sa creasca iarba pe munti si 
verdeata pe campuri, scoate vantul din vistieriile sale, trimite fulgere si tunete. 

Punandu-se intre Duhul Domnului si fapturi si vazand ca dumnezeiestile Lui puteri se pogoara neincetat, cu 
nemasurata imbelsugare, asupra tuturor fapturilor, ca sa le pazeasca fiintarea si viata, striga: laudati pe 
Domnul, cerurile cerurilor; laudati pe El, soarele si luna, laudati pe El, toate stelele si lumina (Ps. 148, 3-4). 
Pe urma, intorcandu-si privirile spre pamant, striga cu acelasi glas: laudati pe Domnul si voi: focul, grindina, 
zapada, gheata, duhul cel de vifor; laudati pe El si voi, muntii si toate dealurile, si voi, pomii cei roditori si 
toti cedrii; laudati pe Domnul si voi, fiarele si toate dobitoacele, si voi, taratoarele si pasarile cele 
zburatoare; laudati pe Domnul si voi, balaurii si toate adancurile (Ps. 148, 8-10, 7). Lauda de la toata 
zidirea suie catre Domnul, pentru ca de la Domnul vine tot ce e pe pamant: trimite-vei, Doamne, Duhul Tau, 
si se vor zidi, si vei innoi fata pamantului. 

Pamantul nu se randuieste singur, cu puterea sa, ci cu puterea Duhului Celui Dumnezeiesc, Care ii da 
viata, suflare si toate celelalte: si obstile omenesti, mici si mari, sunt zidite de puterea Duhului, Care da 
viata tuturor. Arhitectul cladeste casa, inteleptul aduna obste si intocmeste cetate, cel mai intelept aduna 
intreg poporul intr-o singura obste. S-ar parea ca aici sunt la mijloc doar puteri omenesti si lucreaza doar 
priceperea omeneasca. 

Ce este insa omul? Privind la sine insusi, la puterile sale trupesti si sufletesti, imparatul de Dumnezeu 
insuflat marturisea ca este vierme, si nu om (v. Ps. 21, 6). Viermele scurma in pamant, se hraneste cu 
pamant si niciodata nu se inalta deasupra acestuia prin propriile sale puteri: si omul scurma in pamant, chiar 
daca cladeste mormane mari de pamant si isi face locuinte din ele. Viermele se taraste si nu cunoaste caile 
sale; e strivit cand nu se asteapta, cade acolo unde credea c-o sa se ridice, isi da duhul chiar atunci 
cand incepea sa rasufle: si omul, oricat ar filosofa el cu intelegerea pamanteasca, oricat si-ar desavarsi 
priceperea, totdeauna se taraste pe pamant si nu stie ce va fi maine si ce va aduce ceasul urmator. Ca atare, o 
multime mica sau mare de oameni este ca o adunare de viermi care seamana intre ei, care se inghesuie 
si poate ca se rod unul pe altul – si ce putere ar trebui sa fie intr-un om ca sa uneasca puterile celorlalti 
semeni? Sa nu se laude cel intelept cu intelepciunea sa, sa nu se laude cel puternic cu puterea sa, nici cel 
bogat sa nu se laude cu bogatia sa (Ier. 9,23). Puterea omului este neputinta, pentru ca el dimineata va 
inflori si va trece, iar seara va cadea, se va intari si se va usca (Ps. 89, 6). Taria pamanteasca e slabiciune, 
pentru ca omul e muritor. Bogatia pamanteasca e saracie, fiindca si cea mai mare avutie este numai un 
morman de pamant si pentru pamant. Intelepciunea omeneasca e nebunie, pentru ca oamenii, 
socotindu-se intelepti, au innebunit (v. Rom. 1, 22). 

Tocmai aceasta neputinta trupeasca si sufleteasca arata adevarul faptului ca daca Domnul nu va zidi 
casa (v. Ps. 126, 1), daca El nu va trimite puteri spre zidirea si pazirea ei, in zadar s-ar osteni ziditorii; 
daca nu va pazi Domnul cetatea (v. Ps. 126, 1), daca locuitorii orasului vor nadajdui in straja si 
ocrotirea omeneasca, nu in cea dumnezeiasca, zadarnica este orice straja si ocrotire omeneasca: in 
zadar ar priveghea cel ce pazeste (Ps. 126, 1). 

De altfel, care dintre noi, ascultatorilor, nu vede in orase macar o parte a ceea ce a vazut imparatul lui Israil? 
Am vazut, zice acesta, faradelege si dezbinare in cetate; ziua si noaptea o va inconjura pe ea peste zidurile 
ei; zi si noapte se lucreaza faradelege si osteneala in mijlocul ei si nedreptate, si n-au lipsit din ulitele ei 
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camata si viclesug (Ps. 54, 9-11). Si atunci, ce pazeste orasele de nimicire, ce pastreaza in ele tihna si 
linistea? Desertaciune sunt fiii oamenilor, mincinosi sunt fiii oamenilor; in cumpana, toti impreuna sunt 
desertaciune (Ps. 61, 9). Omul este om peste tot. Toti cei ce vietuiesc in oras si toti cei ce vietuiesc in afara 
orasului sunt deserti si mincinosi. Si atunci, cine ii face sa se supuna legii, cine ii face sa se plece inaintea 
tronurilor pamantesti, asa incat, iubind minciuna, se supun adevarului, traind in faradelege, cinstesc 
legea si sunt carmuiti de ea? Cu adevarat, ascultatorilor, daca nu zideste Domnul cetatea sau casa (v. Ps. 
61,1), obstile mari si mici, daca Duhul Lui nu ii insufleteste pe cei ce zidesc si pe cei ziditi, daca slava Lui 
nu este pusa la temelie, ci slava omeneasca, in zadar se ostenesc ziditorii (v. Ps. 126, 1). Tot cel ce se abate 
de la Domnul, oricine ar fi el, va pieri, dupa cum ne incredinteaza Scriptura. Lua-vei, Doamne, Duhul Tau, si 
vor pieri, si in tarana lor se vor intoarce, dar cand Il vei trimite pe El, se vor zidi iarasi (v. Ps. 103, 30). 

Am vazut, ascultatorilor, ca omul este nimicnic in sine; cu toata marirea lui, este ca un vierme; cu toata 
taria lui, e ca iarba; cu toata bogatia lui, e sarac; cu toata slava lui, e lipsit de cinste – dar cand fiinta 
aceasta nimicnica se invredniceste de cercetarea Dumnezeiescului Duh, cand se curateste de pacate 
prin suflarea cea sfanta, atunci, desi este mic in sine si nimicnic in fata semenilor sai, este mare 
inaintea lui Dumnezeu. Atunci omul neputincios dobandeste asemenea puteri, incat poate totul, 
intrucat lucreaza in el Duhul Atotputernic. Atunci cel sarac si sarman are comoara mai de pret decat 
toata lumea, pentru ca Domnul – Izvorul tuturor indurarilor – este cu el. Atunci, si cel lipsit de faima 
in obste, cel dispretuit de toti oamenii are slava vesnica, pentru ca salasluieste in el Domnul slavei. 

Aceasta inaltime omeneasca nemasurata este intocmita de Duhul lui Dumnezeu. Pana acum, in credinta sau 
putinatatea noastra de credinta nu incetam a ne ridica mainile rugandu-ne: „Inima curata zideste intru mine, 
Dumnezeule” (Ps. 50, 11), “daruieste-ne noua Duhul intregii intelegeri, al smeritei cugetari, al rabdarii 
si al dragostei”, si totodata repetam cu gura Bisericii: „Prin Sfantul Duh tot sufletul viaza si cu curatia 
data de El se inalta” – si apoi, ce slava, ce marire pentru sufletul omului! Acesta, fiind intunecat, la fel ca 
pamantul, se lumineaza in sine si simte si in afara sa lumina vesnica a Unimii Treimice – a lui Dumnezeu-
Tatal, a lui Dumnezeu-Fiul si a lui Dumnezeu-Duhul Sfant. 

S-ar parea ca nu este om pe acest pamant care sa nu doreasca a-si curati inima, care sa nu doreasca a-si inalta 
sufletul – insa cine se curateste? Cel care cere de la Domnul curatire, fara a nadajdui in puterile sale, ori 
cel care, cunoscandu-si priceperea, viseaza sa se curateasca prin sine insusi, cu toate ca este intunecat 
de spurcaciunile pacatelor? Se inalta cu adevarat intre oameni cel pe care il inalta Domnul cu dreapta Sa ori 
cel care, tarandu-se pe pamant, aduna o multime de tarana si se asaza pe ea? Dar daca vei cauta la faradelegi, 
Doamne, cine va suferi (v. Ps. 129, 3)? Daca vei intoarce fata Ta spre pacatele noastre, cine va suferi 
privirea Ta, care este ca focul mistuitor? Cine va sta in fata Ta, ai Carui ochi sunt mult mai luminosi 
decat soarele? Asadar, faradelegile noastre nu fac decat sa se inmulteasca, pacatele noastre nu fac 
decat sa creasca atunci cand ne gandim sa ne curatim de ele fara Duhul Atotcuratitor. 

Sufla-va Duhul Lui, spune Scriptura, si vor curge ape (Ps. 147, 7). Cand Acest Duh va sufla asupra omului 
si asupra inimii lui, atunci vor curge lacrimi de pocainta. Acest Duh Sfant suspina pentru noi fara 
incetare, cu suspine negraite. El ii invata sa se roage pe cei care doresc rugaciunea si Insusi Se roaga 
pentru noi; celor ce cauta Mijlocitor le daruieste puterea credintei in Mijlocitor si Insusi mijloceste pentru 
noi: trimite-vei, Doamne, Duhul Tau, si se vor zidi (Ps. 103, 31) inimile noastre, si le vei innoi cum se in-
noieste fata pamantului. 

Stim, ascultatorilor, ca pamantul pe care il locuim are nevoie de innoire nu numai an de an, ci si zi de zi 
– de innoirea prin roua, prin ploaie, prin caldura si prin buna intocmire a vazduhului. 

Stim si dorim innoirea obstilor, societatilor noastre, in care se savarsesc fara incetare faradelegi, in 
care peste tot se aud certuri si dese strigate, in care rautatea flamanzeste neincetat si nedreptatea se 
ridica deasupra dreptatii. Dorim aceasta innoire, insa trebuie sa dorim mai ales innoirea inimilor 
noastre. Acestea, fiind pline de nedreptati, sunt moarte pentru dreptatea lui Dumnezeu, fiind 
stramtorate de desertaciune si arse de patimi, s-au uscat si invartosat. Adunarea lor este ca acel camp de 
oase moarte, care nu au nici trup, nici duh, din vedenia Prorocului Iezechiil. Cu ce flacara a credintei, cu 
ce putere a dragostei, cu ce ravna trebuie sa ne rugam acum Domnului ca sa trimita Duhul Sau spre 
innoirea pamantului, a caselor si a obstilor, si mai ales a inimilor noastre! 

Mangaietorule, Duhul adevarului! Vino si ne daruieste noua viata adevarata, vino si zideste intru noi 
inimi curate, neinfricate, vino si Te salasluieste intru noi, invie-ne pe noi intru viata adevarata si innoieste 
intru noi duhul dreptatii! Amin. 

(din: Sf. Inochentie al Penzei, Viata care duce la Cer. Invataturile unui sfant tanar, Editura Sophia, 2012) 
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Cuvânt al Sfântului Antim Ivireanul la Duminica Preasfintei TroiŃe 

 

“Toate lucrurile şi făpturile lumii aceştia sânt îndoite, unele sânt cu suflare, iar altele fără de suflare. Pietrele, 
zic, sânt fără de suflare căci nici crescu, nici să înmulŃeşte, iar ierburile şi copacii sânt cu suflare căci cresc şi 
să înmulŃesc, iar nu să chiamă mişcătoare, de vreme ce n-are mişcare, ci numai creştere. Iar desăvârşit 
mişcare au dobitoacele şi mai mult omul căci creşte şi să înmulŃeşte, să împuŃinează şi umblă din loc în loc; 
pentru aceia să chiamă mişcătoare. Dar sânt şi trecătoare şi stricăcioase căci să facă din ceia ce este în ce nu 
este. Omul are începere, are şi sfârşit, iar Dumnezeu nu are nici o stricăciune, nici creştere, pentru 
aceia să cheamă fără de început, fără sfârşit, că de ar fi avut Dumnezeu început, au sfârşit, ar fi ca şi 
celelalte zidiri, ci pentru căci este fără început şi fără sfârşit, pentru aceia este Dumnezeu şi Împărat tuturor 
zidirilor. Acestea le-am zis ca să pricepeŃi câtă despărŃire au zidirile de Dumnezeu. 

Iar la Sfânta TroiŃă nu este nici o despărŃire, căci Tatăl naşte, Fiul să naşte de la Tatăl, Duhul Sfânt 
purcede de la Tatăl, iar după fire nimic nu să desparte. Nici la praznicele cele dumnezeieşti iarăş n-au 
nici o despărŃire, adecă la praznicul Naşterii lui Christos să prăznuieşte Fiul născut, Tatăl şi Duhul Sfânt 
dimpreună. Aşijderea, şi la sărbătorea de astăzi care să prăznuieşte Duhul Sfânt deosebi, este deplină 
iarăş Preasfânta TroiŃă. Când vei auzi Dumnezeu, atunci să ştii că să cinsteşte Tatăl, Fiul şi Duhul 
Sfânt, TroiŃă de-o fiinŃă, precum zice Sfântul Grigorie. 

Ce este dar sărbătoarea de astăzi? AscultaŃi!  

Această sărbătoare este veche, că o avea şi jidovii nu pentru Sfânta TroiŃă, ci pentru căci după paştele 
lor număra şapte săptămâni şi atunci făcea Rusaliile căci jidovii avea de cinste numărul al şaptelea. Şi 
pentru ce? Pentru căci în şase zile au făcut Dumnezeu toate, iar a şaptea S-a odihnit. Şapte sânt darurile 
Sfântului Duh, precum zice Isaia: duhul înŃelepciunii, duhul priceperii, duhul cunoştinŃei, duhul bunei 
credinŃe, duhul puterii, duhul sfatului, duhul temerii. [...]. Piatra lui Zorovavel şapte ochi avea. De şapte 
ori în zi să cade să să laude Dumnezeu, precum zice David: al şaptelea era Enoh de la Adam şi s-au mutat de 
Dumnezeu. Cu şapte trâmbiŃe şi cu şapte încungiurări au căzut zidurile Ierochanului. [...] Pentru aceasta 
dar, cinsteau jidovii a şaptea săptămână după paşti care sânt cincizeci de zile, iar noi nu cinstim zioa de 
astăzi pentru cinstea al şaptelea număr, ci pentru căci astăzi să prăznuieşte Sfânta TroiŃă şi Pogorârea 
Duhului Sfânt de au luminat pre Apostoli. Că după ce Părintele cel ceresc S-au uitat din lăcaşul Său cel 
prea înalt şi au văzut făptura mâinilor sale tirănindu-se de diavol, nu o au lăsat-o până în sfârşit, ci au trimis 
pre Unul Născut Fiiul Său propovăduind împărăŃia cerului şi făcând minuni. MulŃi au crezut în El 
mântuind neamul nostru din tirania diavolului. Ales-au din toŃi doisprezece, cărora le-au dat putere să 
facă ca şi Dânsul, i-au învăŃat cele trebuincioase, iar când au vrut să Să înalŃă le-au zis: 

„Să nu să despartă din Ierusalim până ce va trimite pre Duhul cel Sfânt să-i lumineze şi să le aducă 
aminte toate cele ce-i învăŃase El şi să-i înveŃe a vorbi toate limbile ale tuturor oamenilor din lume”. 

Iar ei au şăzut după cuvântul Domnului în Ierusalim zece zile, iar în zioa Rusaliilor când era mulŃimea 
oamenilor adunată pentru praznic, tunet mare s-au făcut deasupra casei unde şădea apostolii şi toŃi au 
văzut doaosprezece limbi de foc care s-au coborât din ceruri şi s-au împărŃit pe capul apostolilor şi au 
început toŃi a vorbi în toate limbile, iar oamenii carii erau acolo s-au minunat unii, iar alŃii ziceau că 
sânt beŃi. 

O, lucru minunat! Vedeau lucruri prea slăvite nişte oameni proşti, neînvăŃaŃi care vorbeau în toate limbile şi 
nu socoteau că este lucru dumnezeiesc, ci ziceau că este beŃie, ci adevărat că ei fiind inima lor beŃi de 
îndărătnicia ce o aveau, nu puteau să priceapă minunile lui Dumnezeu. 

Duhul cel Preasfânt de trei ori S-au arătat şi în trei chipuri. Întâi S-au arătat la apa Iordanului când S-au 
botezat Domnul Christos şi în chip de porumb. A doao S-au arătat în muntele Thavorului în chip de nor, când 
S-au schimbat Domnul Christos înaintea ucenicilor. A treia S-au arătat astăzi în chip de foc ca limbile de 
au luminat pre apostoli. Ca nişte limbi S-au arătat de vreme ce limba este darul vorbii, carii ei erau să 
adape toată lumea cu învăŃăturile lor. Au şăzut pe capetele apostolilor, pentru căci Duhul Sfânt este 
Împărat şi Dumnezeu şi în capul fieştecăruia om este mintea care stăpâneşte toate simŃirile. Pentru 
aceia şi Duhul Sfânt acolo S-au sălăşluit. În chip de foc S-au arătat, pentru ca să descopere încă că 
Dumnezeu este foc mistuitoriu şi cum că este Lumină de luminează pre toŃi. 

De Duhul Sfânt au proorocit proorocii de demult. Isaia zice: „Duhul Domnului preste mine”. David zice: 
„Duhul Tău cel bun mă va povăŃui”. Ioil au zis: „Vărsa-voiu din Duhul Mieu preste tot trupul”. Iov zice: 
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„Duhul Domnului care m-au făcut”. Domnul Christos iarăş mărturiseşte şi zice: „Cine nu să va naşte din 
apă şi din Duh nu va intra întru împărăŃia cerului”. Acest Duh au făcut pre păstori prooroci, precum pre 
David şi pre Amos. David păştea oile şi Amos caprele. Acest Duh au făcut pre Daniil carele prunc mic 
prooroc de tâlcuia visele şi vedeniile şi au judecat pre judecătorii jidovilor cu Sosana. Acest Duh au făcut 
pre pescari Apostoli de au luminat şi ei pre toată lumea. 

Acuma dar, să cade să ştiŃi că în multe locuri la Sfânta Scriptură pomeneşte de zice Duh, dar nu zice tot 
de Duhul Sfânt. Ci ascultaŃi! Duh să chiamă întâi Duhul Sfânt, precum zice David: „Cu cuvântul 
Domnului cerurile s-au întărit şi cu duhul gurii Lui toată puterea lor”. Şi la LeviŃi zice: „Şi au umplut 
Duhul Domnului pe Veseleil”. Duh să zice şi îngerul, precum zice David: „Cela ce faci îngerii tăi duhuri şi 
slugile tale pară de foc”. Duh să zice şi diavolul, precum zice Domnul Christos la Evanghelie când au 
tămăduit pre cel îndrăcit: „Acest duh nu iese cu alt, fără numai cu post şi rugăciunea”. Şi iarăşi: „łie îŃi 
poruncesc duh mut şi surd să ieşi dintru acest om”. Şi iarăş zice „că mai pre urmă va lua cu el 7 duhuri mai 
cumplite”. Duh să zice şi vântul, precum zice în cartea proorocului Iona: „Şi au rădicat Domnul duh mare 
în mare”, şi Isaia iarăş zice: „Cela ce întăreşti tunetul şi faci duh”. David zice: „Sufla-va Duhul Lui şi să vor 
vărsa apele”. Şi Duh să chiamă şi sufletul, precum zice David: „Ieşi-va duhul lui şi să va întoarce în 
pământul său”. Şi iarăş: „Duh au trecut într-însul şi nu va fi”. Duh să chiamă şi mintea, precum zice 
Domnul cătră Samarineancă: „Duh este Dumnezeu şi cei ce va să se închine Lui, cu duhul şi cu adevărul 
trebuie să să închine Lui”, adecă cu mintea. Aceste dar sânt numele Duhului şi altele multe, iar tu, iubite 
creştine, unde vei auzi astăzi zicând Duh să ştii că tot de Duhul cel Sfânt zice. 

Al treilea ceas au fost când s-au pogorât Duhul Sfânt preste ucenicii Domnului, pentru ca să arate că 
TroiŃa este Dumnezeu în trei feŃe şi întru o fire. Pentru darul Duhului Sfânt sântem noi neam ales, 
săminŃie împărătească, preoŃie sfântă, turmă aleasă şi dobândită cu prea scump Sângele lui Christos, a 
căruia turmă este Christos, Păstoriu. Deci, de vreme ce noi sântem neam ales al lui Dumnezeu, este dar 
Dumnezeu cu noi! Şi când este, creştine, Dumnezeu cu tine, atunci nimenea nu poate să-Ńi strice ceva, 
căci îl iubeşte Dumnezeu şi pre carele iubeşte Dumnezeu îl şi ceartă şi îl şi cercetează. 

La acela nevăzut vine de-i mângâie sufletul şi inima lui, darul îl înmulŃeşte întru el, dragostea cătră 
SfinŃia Sa îi adaoge, blagoslovenie îi dă întru toate lucrurile şi trebile lui, pace şi linişte vine totdeauna 
omului aceluia căci este crescut din tulpina cea bună a lui Dumnezeu. 

Iar de n-ai pre Dumnezeu, nimic nu ai, bine nu poŃi să faci niciodată. Dumnezeu este viaŃa cea de veci. 
De n-ai pre Dumnezeu, nici viaŃa cea de veci nu o ai şi îŃi caută să flămânzeşti şi să însetoşăzi de Dânsul 
în veci. O, ce sărăcie rea! Ce răutate netrecută! Căci cine ne depărtează pre noi de Dumnezeu? Nimeni 
altul fără numai păcatul. Păcatul scoate pe Duhul lui Dumnezeu afară şi aduce pre duhul cel necurat şi 
rămâne becisnic. Şi vai de el! Rămâne ca un lemn uscat şi sec, gata de ardere în focul cel de veci, acolo 
unde arde şi nu să sfârşeşte. 

Pentru aceia dar, să ne nevoim să avem şi să câştigăm pre Dumnezeu oaspete în sufletele noastre! Să 
gătim cale bună cu pocăinŃă şi să gonim pe oaspeŃul cel bătrân şi viclean, pe diavol, cu ispovedania, pre 
carele l-am chemat de a noastră bună voe cu păcatul. Că chiemăm pre Dumnezeu prin foame, prin sete, 
cu rugăciuni, cu pază de biserică, cu sfânta cuminecătură, cu nevoinŃă a cerca împărăŃia cerurilor. Cu paza 
poruncilor lui Dumnezeu, cu dragoste unul către altul, cu lăcrămi, cu suspinuri ca să ne asculte Dumnezeu, 
să vie cu darul Său să ne curăŃească de toată scârnăvia păcatelor şi să ne dăruiască luminarea Duhului 
celui Preasfânt al Lui, ca să cunoaştem a face cele bune şi plăcute înaintea Lui, ca să fim fii adevăraŃi 
săborniceştii Lui Biserici. Şi cu curată cunoştinŃă să zicem: 

Părinte carele eşti fără de început, Fiule cel dimpreună făr’ de început, Duhule Sfinte carele eşti de-o 
fiinŃă cu Tatăl şi cu Fiul, TroiŃă Preasfântă, necuprinsă, neajunsă, dimpreună şăzătoare pre un scaon, 
întru o cinste, întru o slavă, Părinte nenăscute, Fiiule şi Cuvinte născute, Duhule Sfinte Carele de la 
Tatăl purcezi şi în Fiul Te odihneşti, łie ne închinăm, pre Tine te slăvim, łie ne rugăm, luminează 
mintea şi gândul nostru ca să facem de-a pururea poruncile Tale, ca fiind curaŃi să ne închinăm Tatălui 
şi Fiiului şi Sfântului Duh, Unei TroiŃe în veci. 

Amin”. 

 

 


