
 

 

Predica  despre Duhului Sfânt 
(7 iunie 2020) 

  
Astăzi este sărbătoarea plină de bucurie a Sfintelor Rusalii! În Faptele Apostolilor, auzim în detaliu 
cum a coborât Duhul Sfânt asupra apostolilor și a celor care i-au fost devotați Domnului, 
aproximativ o sută douăzeci dintre ei. Ceea ce s-a întâmplat după aceasta este uimitor, în faptul că 
trei mii de oameni au fost botezați în aceeași zi, iar Sfânta Biserică a lui Hristos a fost revelată pe 
pământ. Marele eveniment al Cincizecimii ne oferă ocazia de a cunoaște Duhul Sfânt, inclusiv 
relația Sa cu credincioșii și modul în care noi, cei evlaviosi, putem primi binecuvântările Sale. 
  
În Crez (sau mărturisirea credinței), declarăm că Duhul Sfânt pleacă de la Tatăl , El fiind din 
aceeași esență cu Tatăl și cu Fiul. Ca una dintre cele trei Persoane ale Sfintei Treimi, El 
împărtășește aceeași onoare și glorie ca Tatăl și Fiul. De aceea, de obicei, punem capăt tuturor 
rugăciunilor și rugăminților cu slavă, onoare și venerare față de Tatăl, față de Fiul și față de Duhul 
Sfânt. Duhul Sfânt, fiind Dumnezeu adevărat, cooperează în toate lucrurile cu Dumnezeu Tatăl și 
Dumnezeu Fiul. În crearea lumii, Duhul Sfânt  "se purta pe deasupra apelor"  (Geneza 1:2) și cu 
energia Sa vibrantă, a dat viață apelor ca un izvor al noii creații. De asemenea, când Adam a fost 
creat, Duhul Sfânt a oferit  "suflare de  viata"  (Geneza 2:7) trupului său, iar omul a devenit o ființa 
vie cu un suflet rațional. Aceasta este ceea ce dă viață, mișcare și energie organismului uman. 
Duhul Sfânt i-a luminat pe profeți cu privire la ceea ce vor spune și vor face în comunicarea voinței 
lui Dumnezeu către popor. Duhul Sfânt a venit la Fecioara Maria din Nazaret, și prin puterea Sa de 
neînțeles, a făcut-o Maica Cuvântului lui Dumnezeu. La Botezul lui Iisus, Duhul Sfânt a coborât  
"sub forma unui porumbel" pentru a reafirma glasul Tatălui că Iisus este Fiul Său preaiubit, și 
pentru ca de El trebuie să ascultăm cu toții. Duhul Sfânt a venit în ziua Cincizecimii și a transformat 
pescarii simpli în  Oameni înțelepți, așa proclamă troparul (cantarea) Sărbătorii. El le-a dat puterea 
de a declara cu îndrăzneală în fața a mii de oameni, că Hristos este adevăratul Dumnezeu. Este 
același Duh Sfânt pe care îl primim, după botezul nostru prin Sfânta Crestinare (Confirmare), 
devenind  “templu al Duhului Sfânt care este în voi, după cum spune Sfântul Apostol (1 
Corinthians 6:19). 
  
Toate Tainele Sacre (Sfintele Taine) sunt sărbătorite și încheiate de Duhul Sfânt.   În Sfânta 
Euhariste care are loc în timpul Sfintei Liturghii, pâinea și vinul devin Trupul Prețios și Sângele lui 
Hristos.   Prin Duhul Sfânt este sfințită apa folosită în Sfântul Botez.   Acest lucru este, de 
asemenea, adevărat la Marea Binecuvântare a Apei de Boboteaza (Sărbătoarea Teofaniei).  Duhul 
Sfânt este cel care consacră uleiul folosit de preoți pentru Sfânta Mirungere pentru miruirea unei 
persoane bolnave, rugându-se pentru sănătatea ei.   În timpul rânduirii, “"Harul PreaSfințitului și Al 
Duhului Dătător de Viață" rânduiește un om să fie Diaconul, Parintele (Preot) și Episcopul.  Chiar și  
Sfintele Scripturi, care au fost scrise de oamenii lui Dumnezeu, sunt rezultatul inspirației și 
călăuzirii Duhului Sfânt.   De aceea, numai cu îndrumarea Duhului Sfânt scripturile pot fi înțelese 
corect (vezi 2 Petru 1:20-21).   Totul devine perfect prin Duhul Sfânt, și toate lucrurile sunt realizate 
(pentru a folosi o expresie teologică)  "De la Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt.” 
  
Cunoscând toate acestea, putem vedea că dezvoltarea vieții spirituale a unui creștin se face prin 
Duhul Sfânt. Să credem și chiar să mărturisim că Iisus Hristos este Domnul și Dumnezeul nostru, 
este posibil numai prin puterea Duhului Sfânt (vezi 1 Corinthians 12:3). Duhul Sfânt ne învață 
fiecare adevăr al credinței noastre, așa Le spusese Domnul ucenicilor Săi:  “Când El,  
(Mângâietorul)  Duhul adevărului a venit, El vă va călăuzi în tot adevărul (Ioan 16:13). 
"De asemenea",Sfântul Apostol Pavel dezvăluie,  "Duhul vine in ajutor  slăbiciunii noastre. Căci 
noi nu stim sa ne rugam cum trebuie si pentru ce trebuie să ne rugăm așa ar trebui, dar Duhul 
Însuși mijlociește  (cu Dumnezeu Tatăl)  pentru noi cu suspine negraite  (Romani 8:26). 



 

 

Există multe alte daruri pe care Duhul Sfânt ni le oferă (vezi 1 Corinteni 12:4-11 și Galateni 5:22-
23), dar având în vedere lipsa noastră de timp, să ne concentrăm asupra unui singur punct cheie: 
Duhul Sfânt, după ce ne pocăim și îi cerem pocăință, ne curățește sufletele de fiecare păcat. De 
aceea, în fiecare slujire a Bisericii și, de asemenea, în rugăciunile private ale credincioșilor, 
începem cu rugăciunea familiară   "Oh, Imparate Ceresc, Mângâietorule, Spiritul adevărului  ...", în 
care ne rugăm ca Duhul Sfânt să vină și  "să se salasuiasca" în noi și să ne curețe  "de toata 
intinaciunea"  adică, de fiecare păcat. 
  
Frații și surorile mele, în această zi mare, să ne punem în genunchi și să cerem Duhului Sfânt să 
reaprindă în noi binecuvântarea pe care am primit-o de la El după botezul nostru cu uleiul sfânt. Să 
fim motivați să ne păstrăm sufletele într-o asemenea stare încât Duhul Sfânt să fie mulțumit și să 
ramana în noi, încălzindu-ne și luminându-ne în mod constant cu flăcările Rusaliilor. Amin. 
  


