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ceea ce îi uneşte. Dacă se vor, întâlni tot mai des şi cu sârg în faţa lui eristos 
în rugăciune, ei vor putea găsi curajul să înfrunte întreaga realitate umani 
dureroasă a dezbinărilor şi se vor regăsi· împreună în a� comunitate a
Bisericii pe care Cristoa o fonnează neîDcetat m Duhul Sfănt, în ciuda tuturor
slăbiciunilor şi a limitelor omeneşti, ne îndeamnă Sfăntw Pări�te în acelaşi
document (nr: 24). 

'Rugăciunea ne deschide ochii ca să putem să-i privim altfel pe fraţii 
noştri, să. le vedem calităţile şi valorile şi să ne împărtăşim din ele! Rugăciune1. 
ecumenică este în serviciul misiunii creştine şi a credibilităţii ei, pentru că 
atunci �p o facem şi o cel�brăm ne întoarcem de fapt în Cenacol, .unde cel 
c�e se at1�_

1
în mijţoc este Cristos însuşi. 

Esw aşadar qo moti� de bucu,rie să dănl �uitare inspiraţieiDuJ:iului 
Sfăntcare oo-a (!eterrninat să ne unim şi .şă venim aici împreună, iar mâine să
mergem în alt loc, în alt Cenacol, Biserica Siantul Andrei. 

Va fi un motiv de mare speranţă dacă acest lucru se va transforma 
înQet în practică pennanentă. Atunei convenirea inimii ti, sfinţenia vieţii va 
tranşforma Biserica în J>Oi>Or unit al lui Dumnezeu, unde ,fiecarţ�u valoarea 
şi frumuseţea lui se va uni:într-un cor universal, spre lauda Părintelµjceresc, 
prin Isus Cristos Fiul său în Duhul Siant. 

+ P.S. Petru GHERGlIEL,
episcop de Iaşi 
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DUHUL SFÂNT- DUHUL ÎNFIERII NOASTRE ÎN HRISTOS 

Omilie la Rugăciunea pentru unitate1

':}(; 

Cele două lecturi din Nqul Tesţament (Rom 8,14-27 şi In l�!?-15) pe 
caţe le-am a� în seara �ta se {eferă ambele la lucr�� :Qubului Sîant 
în noL �xistă, .. o ,ucrare. a Duhului S�t î� toată creaţia, dar în mod deosebit 
� o lucrarţ a Duhului Sfânt în. creştini. UQ Sfănt.J>�te comun al Bisericii 
din �ţ şi Apus, Sfântu! Maxim Mărturisitorul, care ;a�ea prieten la Roma 
pe papa �arţin şi care a .murit în ,p.nul 662, îti exil, . p�tru Gă mărturisea 
dreapta credinţă .triva ereziei vremii �e atunct a .spuş că Duhul Sfăn!. este 
prezent în toate creaturile şţ că nu. există. nic� q ,cr��ră în lu1ţ1� aceasta 
lipsită de Duhul Şfânt. şi. chiar. creaţia care n� este raţioruµ,ă se menţine în 
exis�l!W. priJl puter�: Dµpului Sf'ant2. Dar a�nci care e$te deosebirea între 
creştini şi ceilalţi. oamţ� .care nu au. �F�ta în Iisus Hrist<?s? �punsul 
stăntplui �m M�risiJ9rul este celpe car� haw;"1zit în seara aceasta în
epistola sfântului Apostol Pavel către,Romanh Fr«#ţor, toţi cei care se �

<;ă/ăuziţi ţif! Duhul' lui Du�eu, sunt fii ai lui PJfmf!'t:ţJt. Cu �te cuvipţe, 
r�veniqd la sf'antril Maxim� el �pune: I?,uhul Sfânt în ��i tr�ze,şţe conştiinţa 
că sunt fiii ai lui Dumnezeu''.pryn 'har_,.Deci în toate· ft.pturlle este prezent 
·ouhu( �f'�t, dăr în creşti�i E(ţyez�e conştii�ţă·c1,_;�tem fii d�p,l h�.în
Fiul, adică jn Iisus Hristos şi deci fii, copil după ��·ai TatÎlui Opmnului
nostru Iisus Hristos, aflui bumnezeu-Tată(PărinteÎe ,��inilqr :~nec1 această
lucrare a �huluţ. Stant' înf c��ştinL n� esţţ:

r 

doar o luC�llfe ·de menţinere în
e�istenţă a omului, ci este"o J_ucrare de i�tr9p�cere iluj în adâncul iubirii
Sfintei Treimi. D�. ţtce�i.,botezul. în apă. şi p�n �hui �fant în�ă
introdu�rea �oastră în irit�noritatea,şau intimitatea Şfintei Trţinii. OP,ro
f�;oară' p�ihanalt�tă creştină catolică din Franţa, rranţoise Dqlte, citind cu

1 Care a awt loc în data.�. 24 ianuarie 1998 la Institutul Teologic �C�lic 
din laşi. . . . ,.,. . .• . "" •.• ,,· _' J • ' .' 

2 Vezi Psalmul f03 (104), versetele 30 şi 31: Lua-vei d1Jhul lor şf-ie vor sfâtfi 11 m
ţărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pământului. 
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atenţie în limba greacă ce înseamnă cuvântul baptizo, a spus: Am înţeles că,
de fapt, este vorba de,a afunda, a se cufuqqa în, a plonjl în interiorul iubirii
Sfintei Treimi atunci când eşti botei<;1t. Deci 1ceastă adâncă relaţie între noi 
şi Sfănta Treime numai Duhul Stănt ne-o poate da. De aceea, în seara aceasta 
am auzit cuvântul Sfântului apostol Pavel că pe noi care nu ştim cum trebuie 
·s1 ne rugăm, Du1ml Sfânt ne ajută. El se toagi pentru noi. cu suspine negrăite 
şi el ne1nvaţi si ne întoarcem spre Dumnezeii Talăl şi împreuni ·cu Fiul său 
cel veşnic ·s1 sPunem: A vva, adică Părinte. În limba aramaică 'aHba sau· avva,
cuvântul pe care Mântuitorul l-a folosit când se adresa lui Dturlnezeu Tatll 
(l,d7, I), tradus de obicei cu părinte, este de fapt o,formulă de mare tâfuilia
rmite şi intimitate/adică Tăticule. Nimeni dintre evrei nu s�a 1 adresat vreodată 
lui Dumnezeu cu formula aceasta de atâta intimitate, T�cu/e. Deci, vedem 
că DuhufSflnt când0ne învaţă -să· ne rugăm ne face sl ne întoarcem· cu tămili
aritate {spte Dunmezeu, Tatăl Domnulurnostttl Iisus lttistos � împreuni cu 
Fiul sl'strigăm: Părinte. De aceea, noiîh·Liturghia'euharisticl avem o cerere 
speciali: care ne pregăteşte pentnf a rosti rugăciunea Tatăl nostrU: şf ne
· lrMedniclşfepe noi� eu îndiăznire, fofă 'de osdndă, sd'ct1tezăm a Te 
chema fe Tine Dumnezilll cel ceresc, Tată, şi a zice: Tatăl nostru ... Deci ru
gkrunea � dă o ·anun\itlicutezanţă sau familiaritate în relaţia cu -Dumnezeu. 
. în'Bvanghelia pe cai-lâlll auzit� în seara:·aceasta, Evanghelia după 
loan, Mântuitorul ne sp�e că: Dacă� nu mă.voi duce, Mângâ�etorulnu ·va
veni la ,iii. ,Est� plină de mirare constatarea a�. şi anum:e\:(dâcă nu ·1. • i • I. •• i · . ·. . , .. ;,;· ·. :,t:, 

: pleacă Hrisţos nu poat� veni lJlwul S�t. Desigur, că nu este voroa de o con-
curerî� nu �te vorba de plecarea lui Hristos ca apoi Duhul"sfânt să ocupe
locul 'r�as gol Atunci despre ce este vorba? De ce nu poate 'sl vină Duhul 
Sfânt? Câ�î'cfHristos făcea minuni, Ie tăcea prin Duhul Sflnt. Tot ceea ce s-a 
firi.Îl 9e către El, s-a: făcut prin Duhul Sfânt; şi atunci, pentru ce ne spuhă că dâcă
nu ·se duce El I� ceruri nu poate veni Duhul Sfânt? Tot Sfân� E�gÎielie după 
Ioan ne arată de ce pleacă Hristos şi de ce vine Duhul Sfânt. Când Hristos era 
între oameni, era în/aţa lor, era vizavi de·noi. Dar această relaţie îritreHristos şi 
nbi este ·rncolripletă, 'este adevărul oarecum incomplet al existenţei noastre. 
.J{rist0$ �u, .vr.ea să fi� yizavi. de no� El vrea să fie în noi, să devină viaţa vieţii 
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noa&re (Co#, 3,3-4); ca noi să.� gândul lui Hristos (1 Cor 2, 16), ca să·nu mai 
ftrăim· noi, ci Hristos să trăWcl în noi (Gal 2,20); 'Îlr aceasta• se poate realiza 
rapmii prin l)ghul Stint. De aceea,, lisas spune că Dl.thriltStlnt r�e · la l'Oi 
lli'fn voi vafi'(lfl 14;17). Duhul·Sfânt nu are faţă, nu1ar��hip;Nicit,<ia�El 
.00 s-a arltat în chip·de om, dar H este tainic prezent îrif-ecărui• om 1ntbrs 
spre•D\.mmezeu-Tatâl .pfirt credinţa în.numnezeu-Fiul,1n!Jisus Hristos. Deci 
.�I •e persoana. Stintei Treimi atrt'tucreaiă în 1nteriorul J&mului, EJ. nu· apare 
vizavi. ,:ffiatitrtle mutt�se lipeşte de fiinţa noastră; mât atunei. când voim 
binele pe care;El ni�l mspiră, ne simţim cei· mai liberi 1oameni dm lume. Când 
iubirri pe.Dumnezeu, noi ne simţim cei mai· tibeii, pentro că unde este Dtdtal
lui Dumnezeu, acolo este libertatea (J Cor 3, 17),,(::and i\lbim :pe semenii 

- nOŞtri •duh<1vniceşte caurmartf a iubirii noastre·faţă de Hristos, atunci Duhul
care locuieşte în noi neface liberi. 1�:âacl cineva nu are Duhul lui Hristos,
aoe�weste aMui Hristos (Rom 8,9).

Deci Mlntuitorul Iisus Hristos se·duce la eerorfştnu inai rămâne un 
viS'2a-vis al nbstru, dar·nu este absent. El esieiti iioi pri11'Dufiul S�t;•.şi aşa 
'cum în timpul vieţi f ţ,ărriânteşti l)uh�I' Stint eta �tJhs în''Hristbs,'·ac�ni 
Hristos este prezent '.tainic în Duhul Stint. '.[)e ac�ea, �:pogo�ea Duhului 
Sfânt asupra 1pâînii şi vnrtltui nu avem pe Hrist�s euharistic; fltl. Duhul Sfâttt 
Hristofnu vind la noi. Daci·Bnnttl Sffinr:"nu'�âr 1i pt,g&ât t,este Feciokta 

'Maria nu aveam pe rlSUS'Hristos istorie (lc},3 S), nu se· t,ui'� face Întruparea. 
<Noi mărturisim �împreună î�· Crez ·c1'lmrttuiton1fs-�fhtrupat de. la, Duhî:11 
Sfdnt şi

i 
din Fecioara Maria. Fără �gorârea �flhtnlui Duh pes�� ap.ostdli la 

�mzecime nuavearn în.îston�' reâlitatea:Truplifui Tainic•af luifisus Hristos, 
tare esie:Biserica:·ltrisio·s instltuie~Biserica,1fu Duhl)t Stlnt o ooB�titui� ·EI 
o formeazÂ. Deci trupul lui 'llristos ca'thiinnezen-6nr se· coristituîe �n 
Fecioara Maria prin lucrarea 1'l'!huhll S�t asiipra U!Iianit!ţ!i ei. trupul tailiic
aflui Rnstc,s .:?Biserica - se:constthli�1 priri pogorârea Duhuluî)Stlnt, nu 

'asupra luhei · pel'SOătre\'-c:i asuPrâiinuitof �ane: . iai- a treia' �tate l'ii�
'tuitoate care-se'nurneşte; trupul lut Hristos este Euharistia, care se rţaiizeu.i 
priit fuVocaft!ll şi pogdrârelÎ Duhului Stânt:'peste pâine şi WI. D�i���I 
Sffint ·ni-4 dăruieşte pe Hristos, 'ăupă ce Hristos ni 1:..a trimis pe Duhul Sfânt. 
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Hristos s-a înălţat la ceruri, ni-l trimite pe Duhul Stănt, iar Duhul Sfânt ni-l 
aduce pe Hristos în inimile noastre şi astfel Hristos devine interior nouă

împreună cu Duhul.Sfânt şi cu Dumnezeu-Tatăl. Aşadar, Treimea întreagă 
locuieşte tainic în noi prin lucrarea Sfântului Duh. De aceea, la sfinţirea 
Sfântului şi Marelui Mir cu care se face confirmarea sau mirungerea celor 
botezaţi în numele Sfintei Treimi, există în tradiţia răsăriteană o rugăciune 
prin care se cere ca cei care vor fi unşi cu acest Sfânt şi Mare Mir să devină 
locuinţă a Sfintei Treimi. Acesta este adevărul pe care ni-I descoperă Duhul 
Sfânt, şi anume că: adevărata existenţă este comuniune de iubire, că în 
Dumnezeu adevărul este identic cu comuniunea şi că Persoanele Sfintei 
Treimi nu sunt una lângă alta, ci una în alta, Ele şe conţin şi se dăruiesc 
reciproc, iar această conţinere şi dăruire reciprocă se numeşte în limbaj teo-
logic perihoreză, adică fiecare Persoană divină are ca centru al vieţii sale pe 
celelalte Persoane. Dumnezeu-Tatăl există ca să dea viaţă Fiului şi Duhului 
Sfânt, unuia prin naştere iar celuilalt prin purcedere, însă Fiul şi Duhul Sfânt 
răspund iubirii Tatălui prin dăruire totală. Ce învăţăm noi de aici este faptul 
că relaţia de iubire dintre Dumnezeu-Tatăl şi Dumnezeu-Fiul este confirmată 
de Duhul Sfănt, �ăci Duhul purcede de la Tatăl şi se odihneşte în Fiul, 
amintind pururea Fiului că are un Tată şi pururea Tatălui că are un Fiu, iar noi 
suntem introduşi tainic de Duhul Sfânt în această iubire a lui Dumnezeu-Tatăl 
către Fiul. De unde ştim? De la botezul Mântuitorului ştim. Când Mântuitorul 

, se botează în Iordan, ce spune Evanghelia? Că îndată ce El a ieşit din apă, 
Duhul Sfânt în chip de porumbel a coborât peste El, cerurile s-au deschis şi 
glasul Tatălui s-a auzit din ceruri, zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru

care am binevoit (Mt 3, 16). Dar nu s-a referit la Fiul numai ca Dumnezeu, ci 
la Fiul întrupat care este deodată Dumnezeu şi Om. Deci iubirea veşnică 
dinainte de facerea lumii pe care Tatăl o arată Fiului o arată acum şi faţă de 
umanitatea Fiului, implicit faţă de noi oamenii; deci noi suntem introduşi în 
această relaţie de iubire a lui Dumnezeu-Tatăl de către Fiul. Acesta este tot 
�evărul. Tot adevărul, şi anume că Dumnezeu doreşte să locuiască în noi şi 
noi în El. Aceasta este unitatea desăvârşită a Bisericii pentru care s-a rugat 
Hristos când a zis: Ca toţi să.fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu

întru Tine, aşa şi aceştia să.fie în Noi una (ln 17,21). 
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Sfinţii au cunoscut acest lucru. Duhul dă mărturie că noi suntem fii ai 
lui Dumnezeu. Cum dă mărturie? Prin prezenţa Lui în noi, prin prezenţa în 
noi a iubirii Tatălui şi a Fiului lui. Astfel, nici nu se poate gândi o altă unitate 
a Bisericii decât cea care vine de la Duhul Sfânt. În acest sens, Duhul Sfânt 
a fost numit de către sfăntul Vasile cel Mare Arhitectul Bisericii. Însă El este 
arhitect care lucrează numai în interiorul fiinţei umane şi măreţia lucrării 
arhitecturii sfinţeniei pe care o lucrează Duhul Sfănt în oameni este respectul 
libertăţii şi al iubirii noastre faţă de Dumnezeu. 

Când Duhul Sfănt lucrează în noi ne respectă libertatea pentru ca noi 
să-l iubim în mod liber pe Dumnezeu. De aceea, în unii oameni El lucrează 
în stare de bucurie, pe alţii îi apropie de Dumnezeu prin luptă, prin suferinţă. 
Totuşi, suspinurile acestea negrăite nu sunt numai suspinuri de suferinţă, sunt 
de suferinţă datorită păcatului, dar există şi strigăte negrăite de bucurie; şi 
aceasta ne arată că Duhul Stănt ne pregăteşte pentru Împărăţia lui Dumnezeu, 
adică Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfăntului Duh, pe care noi o procla
măm ca tainic prezentă, ca arvună, ca anticipaţie şi spre care ne îndreptăm. 
Biserica este îndreptată prin Duhul Sfănt spre împărăţia Sfintei Treimi. Iar 
Stăntul apostol Pavel precizează că împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare

şi băutură, ci dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfânt (Rom 14, 17). Duhul 
Sfânt crează pace în sufletele noastre, Duhul Sfânt crează bucurie în sufletele 
noastre. Oamenii care se roagă autentic şi mult se schimbă în bine. Noi acum 
rugându-ne pentru unitate creştină, trebuie să înţelegem că niciodată nu se 
realizează cu adevărat reconcilierea şi unitatea decât atunci când Duhul Sfănt 
ne ajută să biruim păcatul din noi, egoismul din noi şi să simţim că nu noi, ci 
Hristos trăieşte în noi. Când slăbeşte rugăciunea şi iubirea pentru Hristos, 
slăbeşte şi dorinţa de unitate sfăntă. Secularizarea înseamnă slăbirea comu
niunii cu Hristos şi de aceea se slăbeşte şi unitatea între creştini. Sfinţii se 
întâlnesc între ei apropiindu-se de Dumnezeu� pe măsură ce noi ne apropiem 
de Dumnezeu, tainic se apropiem unii de alţii. 

Să-l rugăm aşadar pe Duhul Stănt să ne ajute să înţel�gem că 
adevărata comuniune se află pe deplin în Sfânta Treime, pentru că Ea este 
iubire eternă şi se află în Biserica lui Hristos, pentru că în Biserică ni se oferă 
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începutul vieţii şi �om�ni�nii veşnice de iubire cu Sfânta Treime. Să-l rugăm�e J?uhul Adeva�lut ş1 al Iubirii să ne ajute să biruim dezbinarea dinmtenorul sufletulut nostru mai întâi şi apoi pe cea din jurul nostru pentru aputea fi împreună-lucrători cu Duhul Sfânt Mângâietorul în ma:rtu · . ,., .. nsireaumtaţu pentru care s-a rugat Hristos Domnul către Dumnezeu-Tatăl. 

+ Î.P.S. DANIEL
, 

mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
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DUHUL SFÂNT ŞI UNITATEA ÎN CREDINŢĂ 

Scopul şi motivaţia colocviului teologic interconfensional 

Suntem în săptămâna de rugăciune pentru unitatea în credinţă. Se

înalţă în aceste zile o implorare aproape generalizată pe tot cuprinsul pămân
tului ca să se împlinească dorinţa Mântuitorului nostru, Isus Cristos: ... ca toţi

să fie una, după cum tu, Tată, eşti în mine şi eu în tine, ca şi ei să fie una în 

noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis (ln 17,21).
Garantul şi realizatorul acestei opere nu poate fi decât Duhul Sfânt.
În filonul religios creştin, pornind chiar de la rădăcinile sale veterotes

tamentare, există o realitate care traversează şi umple spaţiile şi veacurile :
Dumnezeu este prezent şi activ în lume şi în viaţa noastră printr-o forţă pe
care o numim Duhul Sfânt1 şi pe care îl mărturisim în Crez ca pe Domnul şi

de viaţă dătătorul, ... care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi prea

mărit. Pe acest Duh Mângâietor Isus a promis că Tatăl îl va trimite ... ca să fie

cu voi pentrn totdeauna ... El rămâne la voi şi va fi (locui) în voi (In 14, 16-17).
Este o prezenţă activă pentru că ne învaţă tot adevărul (ln 14,26) şi ne introduce
în taina lui Cristos pentru a ne face martorii săi (In 14,26-27). Este deci o
prezenţă vivificantă şi transformatoare. Noi suntem temple ale Duhului Sfânt
(Rom 8,9-11; 1 Cor 3,16). Persoanele noastre devin pietrele vii ale acestui
templu în măsura în care ne convertim în sacrificiul spiritual (1 Pt 2,5). Până şi
trupul nostru, vivificat de Duh, devine glorie a lui Dumnezeu (1 Cor 6, 19-20).

Această prezenţă a Duhului Sfânt este însăşi prezenţa lui Dumnezeu
unul şi întreit, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. E o comunicare reală, personală şi
vitală: Iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul

Sfânt care ne-a fost dăruit (Rom 5,5). Suflul de viaţă pe care Dumnezeu l-a
suflat în primul om ( Gen 2, 7) a fost prima comunicare a Duhului. Acum, în
Cristos, această comunicare ne face fii ai lui Dumnezeu, părtaşi ai filiaţiunii

1 Y. CONGAR, Spirito dell 'uomo, Spirito di Dia, Queriniana, Brescia 1987, p. 5.


