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             Lucrarea Duhului Sfant            vs             lucrarea omului 
 

 

 

 

Astazi suntem atat de uimiti, ne lasam imbatati de tehnologia avansata creata de om si 
ne laudam cu ea de parca n-ar exista nimic mai miraculos pe pamant. Nu contestam 
progresul stiintific al umanitatii, dar haideti sa comparam realizarile omului cu realizarile 
Domnului, acestea din urma existente inca de la inceputurile acestei lumi. Comparati 
orice robot sau calculator ultraperformant cu o frunza, cu o floare, cu un bob de 
samanta, etc. Tot ce e in natura e de departe incomparabil mai sofisticat, mai 
performant si cu un design mult mai frumos si mai armonios decat orice e facut 
de mintea si de mana omului. Mai mult, nimic din tot ce e viu, niciodata nu poate 
fi  imitat intocmai. Noi, oamenii, inainte de a crea ceva, facem un proiect care 
intotdeauna seamana cu ceva deja existent. Ori designul unei flori, al unui copac, al 
oricarei fiinte vii, toate intre ele interdependente intr-un sistem imposibil intru totul de 
descifrat de mintea umana, n-a fost niciodata dinainte-cunoscut pentru ca Dumnezeu sa 
le foloseasca drept model al creatiei Sale.  

http://www.sfmariakitchener.com/
https://www.facebook.com/orthodoxparish/
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Mai mult, aceasta tehnologie ultrasofisticata, existenta inca de la inceputul lumii, e vie, e 
dinamica si ni se ofera gratis si cu multa generozitate. Ori tehnologia omului este 
intotdeauna moarta, cel mult mimeaza viata si intotdeauna imita ceva ce deja exista si, 
desigur, costa. Tehnologia Domnului e vie si intotdeauna unica. Aceasta e doar o parte 
a lucrarii lui Dumnezeu prin Duhul Sau cel Sfant. Duhul Sfant e viu, e pretutindeni si 
lucreaza in chip creator dragostea Sa. 
Pe de alta parte, cunoastem ca Dumnezeu-Fiul s-a intrupat in Iisus Hristos, a suferit 
patimiri si jertfa pe Cruce, a inviat din morti si S-a inaltat la sanul Sfintei Treimi. Iar toata 
aceasta opera n-ar fi fost folositoare si mantuitoare daca n-ar fi fost pusa in relatie cu 
omul, prin Pogorarea Duhului Sfant. Tot ce Domnul Hristos a facut pe pamant, incepand 
de la Rusalii incoace, devine accesibil omului. Asadar, avem nu doar lucrarea Duhului 
de la inceputul acestei lumi si purtarea de grija pentru creatie, dar avem acum si 
lucrarea Duhului in opera Domnului Hristos de rascumparare a omului. Prin Pogorarea 
Duhului Sfant, Hristos isi prelungeste prezenta si lucrarea Sa in istorie pentru ca noi, 
oamenii, liberi si constienti, sa ne insusim roadele lucrarii Lui. Omul, rupandu-se de 
dragostea Creatorului, si-a atras moartea duhovniceasca. Ca sa puna capat mortii sale 
duhovnicesti, Dumnezeu a pus temporar capat vietii trupesti, pentru ca moartea 
duhovniceasca sa nu se invesniceasca. De aceea, de Rusalii suntem chemati cu 
totii  sa redescoperim lucrarea adevarata si miraculoasa a Duhului Vietii si sa nu 
ne lasam inselati si imbatati de succesele tehnologiei create de om care doar 
mimeaza viata si, de departe, palesc in fata tehnologiei lui Dumnezeu. De Rusalii 
suntem chemati sa ramanem vii cu duhul, lucrand cu harul Duhului de Viata Datator. 
Vindeca si viaza in mine, Doamne, cu harul Tau, duhul meu stricat de poftele 
inselaciunii acestui veac! p. didel 

 

❖ Ce este si ce nu este Biserica lui Hristos 

La Rusalii, prin pogorarea Duhului Sfant, s-a intemeiat Biserica vazuta de pe pamant. 

Deci, Biserica reprezinta rodul lucrarii Duhului Sfant in lume. Lucrarea Duhului  este una 

si sfanta, asa cum si Biserica este. De la Cincizecime incoace, Duhul Sfant a ramas 

prezent in lume, lucreaza si conlucreaza cu oamenii spre mantuirea lumii. 

Insa Biserica lui Hristos nu se identifica neaparat cu o jurisdictie precum e 

patriarhia, episcopia sau parohia. Patriarhia, episcopia sau parohia sunt institutii 

care functioneaza dupa chipul institutiilor administrative lumesti si pot sluji 

Biserica lui Hristos sau nu, ele dimpotriva, nu de putine ori, aducand chiar 

deservicii Bisericii. Acolo unde se vad urmarile pacatelor savarsite de clerici si (sau) 

mireni nu mai putem vorbi de rodul lucrarii Duhului Sfant si de Biserica. De exemplu, 

patriarhul ortodox al Romaniei este patriarhul Patriarhiei Ortodoxe Romane.  
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El este si patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane  numai atunci cand patriarhul lucreaza 

cu harul slujirii arhieresti si isi foloseste harismele personale in folosul mantuirii 

pastoritilor sai. Deci patriarhul, episcopul si preotul reprezinta Biserica doar in cele ale 

lucrarii Duhului Sfant. Cand efectul lucrarii clericilor este pacatul, atunci ei sunt cel 

mult reprezentanti ai patriarhiilor, episcopiilor sau parohiilor pe care le deservesc, dar 

nu si reprezentanti ai Bisericii lui Hristos. Prin urmare, granitele Bisericii si ale 

lucrarii Duhului Sfant nu corespund intotdeauna cu granitele exterioare trasate 

de institutiile patriarhiei, episcopiei  sau  parohiei. De aceea, orice patriarhie, 

episcopie sau parohie, trebuie sa caute sa isi plieze tot mai mult granitele 

exterioare dupa cele interioare ale Bisericii si ale lucrarii Duhului Sfant. Ele 

trebuie sa caute a functiona nu dupa regulile si normele institutiilor acestui 

veac, ci sa functioneze "precum in cer asa si pe pamant"(Matei VI,10) adica dupa 

unica  Lege a lui Hristos si a Imparatiei Lui: Legea Harului si a Iubirii.               

Prin urmare, orice institutie care se vrea slujitoare a Bisericii lui Hristos ar trebui sa 

aibe un statut de organizare si de functionare in care sa transpara vointa lucrarii cu 

harul Duhului Sfant, iar nu vointa lucrarii omenesti. p. didel 
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Imparate ceresc  - ne adresam Duhului Sfant, egal si de o fiinta cu Tatal si cu Fiul, 
aceluiasi Dumnezeu in Trei Persoane, Suveran Absolut al tuturor celor ce exista. 
Mangaietorule  - subliniaza atributul blandetii Duhului Sfant care asemenea unui adieri 
usoare de vant  ne improspateaza sufletul. 
Duhul Adevarului  - ni se arata faptul ca Duhul Sfant e nematerialnic si reprezinta 
Adevarul Absolut si pe Iisus Hristos, descoperit umanitatii.  
Care pretutindeni esti - este exprimata atotprezenta Duhului Sfant, care umple creatia 
cu prezenta Sa, dar e deopotriva si deasupra creatiei. 
Si toate le plinesti - Duhul Sfant este Cel ce desavarseste lucrarea Fiului hotarata de 
Tatal 
Vistierul bunatatilor - Duhul Sfant este si detinator al darurilor(harismelor) pe care noi, 
oamenii, le primim spre implinirea menirii pentru care am fost creati 
Si Datatorule de viata - Viata nu poate veni decat de la Duhul Sfant. Nimeni si nimic nu 
poate da viata, decat Duhul Sfant care este insusi Izvorul Vietii.    
Vino si te salasluieste intru noi - il invitam, il chemam, implorandu-L, sa vina in 
sufletele noastre   
Si ne curateste de toata intinaciunea - recunoscand starea de pacat in care ne 
gasim, nu ne ramane decat sa ne smerim pentru neputintele noastre sufletesti si sa 
acceptam faptul ca singuri nu ne putem curati. Tot Duhul Sfant cu puterea Sa ne ajuta 
sa implinim aceasta lucrare de purificare duhovniceasca. 
Si mantuieste, Bunule, sufletele noastre. - Mantuirea, salvarea, dobandirea vietii de 
veci in imparatia Lui e telul nostru final. Cum singuri nu putem  atinge acest tel, avem 
nevoie tot de lucrarea Duhului Sfant in noi, mai precis de conlucrarea noastra, libera si 
constienta, cu harul Duhului Sfant. 
 
 
                                      

❖ PROGRAM 
 

DUMINICA, 27 MAI 2018, ora 11:00 a.m. 

➢ SFANTA LITURGHIE (DUMINICA RUSALIILOR) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
DUMINICA, 3 IUNIE 2018, ora 11:00 a.m. 

➢ SFANTA LITURGHIE (DUMINICA TUTUROR SFINTILOR) 

 

 

 

 

                                                                               


