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Cuvânt înainte

Titlul acestei cărţi mi-a fost inspirat de Psalmul 136, în
care Psalmistul, pe malul râului Eufrat, cântă din harfă du-
rerea şi nostalgia poporului său ajuns în robia babiloniană
(607-538 î.Hr.): „De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie
dreapta mea! Să se lipească limba mea de grumazul meu
de nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte
Ierusalimul, ca început al bucuriei mele” (versetele 5-6).

Vechiul Testament descrie istoria poporului ales, care
este exemplară în multe privinţe, pentru toate popoarele.
Această istorie începe cu patriarhul Avraam, chemat de
Dumnezeu din Mesopotamia în Canaan, }ara Făgăduinţei,
ca să dea na[tere unui popor nou, purtător al credinţei într-un
singur Dumnezeu, deosebit de celelalte popoare, toate poli-
teiste. Iacov, nepotul său care avea 13 copii, în vremea unei
secete prelungite, emigrează cu toată familia (75 de suflete)
în Egipt, unde fiul său Iosif, vândut de fraţii săi, a ajuns,
datorită curăţiei vieţii şi înţelepciunii sale, guvernator al ţării,
al doilea după Faraon, regele Egiptului. Dacă în timpul
vieţii lui Iosif evreii erau ţinuţi în mare cinste de Faraon,
urmaşii acestuia au început să-i persecute, punându-i la
muncile cele mai grele, de teama de a nu se întări şi stăpâni
Egiptul. Căci, într-adevăr, evreii se înmulţeau mai mult decât
egiptenii, devenind un popor foarte numeros. Din robia
egipteană, care a durat 430 de ani, Dumnezeu i-a scos pe
evrei prin Moise, care crescuse de copil în casa lui Faraon,
dar pe care a părăsit-o, alegând mai bine „să pătimească cu
poporul său, decât să se bucure de dulceaţa cea trecătoare a
păcatului” (Evrei 11, 25). Astfel tot poporul a părăsit Egiptul,
trecând în chip minunat Marea Roşie şi restabilindu-se în
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Canaan, de unde plecaseră strămoşii săi. Dar peste ani, din
pricina păcatelor, poporul evreu a fost luat în robia babilo-
niană. Aici a petrecut 70 de ani cu dorul după Templul din
Ierusalim, acum distrus, şi după pământul natal şi mor-
mintele strămoşilor. În această vreme de suferinţă, Dumne-
zeu a ridicat în poporul Său proroci care să-l încurajeze şi
să-l ajute să nu-şi piardă credinţa şi nădejdea în izbăvirea
lui. Astfel evreii şi-au păstrat credinţa şi tradiţiile neamului
lor chiar şi în vremea robiei. 

Locul naşterii, limba, credinţa, ca şi tradiţiile istorice,
religioase şi culturale proprii fiecărui neam pun o pecete
ontologică, de neşters, pe toţi cei ce se nasc în neamul res-
pectiv. Fiecare neam este ca un pom plantat de Dumnezeu
într-un anumit loc pe pământ. Iar un pom adânc înrădăcinat
în solul său nu poate fi mutat în altă parte decât cu preţul
dispariţiei lui.

Pe noi, românii, Dumnezeu ne-a aşezat într-un loc bi-
necuvântat prin frumuseţea lui, prin bogăţiile pământului
şi ale subsolului pe care puţine popoare le au. Firea româ-
nului s-a născut din plămada strămoşilor noştri daci şi ro-
mani, udată dintru început de Cuvântul Evangheliei, căci
ne-am încreştinat odată cu procesul etnogenezei noastre.
Credinţa creştină ne-a format etosul naţional: românii sunt
un popor credincios, paşnic, smerit, blând, inteligent şi os-
pitalier. Ceea ce ne lipseşte însă este conştiinţa unităţii, precum
şi sentimentul iubirii de neam şi de ţară, distruse în mare
parte de stăpânirea comunistă. Această lipsă ne-a făcut să
părăsim cu milioanele ţara şi să ne împrăştiem prin lume,
unde pericolul pierderii identităţii de neam şi de credinţă
este mare. Aşa precum pe evrei în timpul exilului în Egipt
şi apoi în Babilon i-a salvat credinţa, tot credinţa ne va salva
şi pe noi, românii. Pentru aceasta este important să trăim şi
noi cu dorul după casa părintească, după cei pe care i-am
lăsat în ţară, după mormintele părinţilor şi înaintaşilor noştri:
„De te voi uita Ţară, a părinţilor, uitată să-mi fie dreapta
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mea…”. Totodată, să fim conştienţi că decadenţei morale
din zilele noastre, din cauza uitării credinţei şi a alungării
firescului din viaţa oamenilor (să ne gândim numai la ispita
distrugerii familiei tradiţionale), cu consecinţe tragice asupra
viitorului nostru şi al copiilor noştri, nu îi putem sta împo-
trivă decât prin redescoperirea valorilor credinţei creştine
pe care Biserica Ortodoxă le propovăduieşte cu cea mai
mare fidelitate. Datoria noastră, a ortodocşilor stabiliţi în
Occident, este să trăim Ortodoxia în toată puritatea ei prin
legătura permanentă cu Biserica şi prin transmiterea ei co-
piilor noştri. De asemenea, să facem cunoscută credinţa şi
celor în mijlocul cărora trăim. Sunt convins că Dumnezeu
ne-a presărat peste tot în Europa şi în lume pentru ca să fim
ca un aluat care dospeşte şi înnoieşte lumea din noi şi din
jurul nostru. Este ceea ce încercăm să facem şi noi, de la în-
temeierea Mitropoliei noastre, în anul 1994. 

În cartea de faţă am adunat o parte din articolele scrise
de-a lungul anilor, răspunzând chemării făcute de credin-
cioşi ortodocşi sau de alţi creştini interesaţi de spiritualitatea
ortodoxă. Din experienţa de peste 30 de ani trăiţi în Occident,
am ajuns la concluzia că cei care fac efortul de a cunoaşte
adâncurile mistice şi frumuseţea spiritualităţii ortodoxe se
îndrăgostesc de ea şi îşi schimbă viaţa, integrându-se în Bi-
serică şi trăind după toate exigenţele ei. Căci Biserica este
„stâlpul şi temelia adevărului” care ne face liberi. Constat
cu mare bucurie cât de mulţi tineri descoperă frumuseţea
Liturghiei şi a slujbelor Bisericii noastre, îşi întemeiază fa-
milii pe piatra credinţei şi fac efortul de a-şi creşte copiii în
duhul Evangheliei.

În prelegerile sau interviurile adunate aici revin ca un
laitmotiv câteva elemente-cheie ale spiritualităţii ortodoxe:
rugăciunea făcută cu atenţia concentrată în inimă, asceza
postului şi a unei vieţi cumpătate din toate punctele de vedere,
lupta împotriva păcatului şi pentru despătimire, răbdarea
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necazurilor, slujirea semenilor, sinergia sau împreuna lu-
crare a credinciosului cu harul lui Dumnezeu. 

Mă rog Bunului Dumnezeu să deschidă larg inimile celor
ce vor citi această carte şi să le umple de lumina adevărului
Său mântuitor!

Mitropolitul Serafim 
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Sfântul Duh în Tradi]ia ortodoxă1

Introducere

A[ dori să mul]umesc organizatorilor acestei întâlniri
interna]ionale de la Universitatea din Fribourg pentru invi-
ta]ia de a participa cu o contribu]ie ortodoxă privitoare la
tema Conferin]ei: „Vino, Duhule Sfânt!”. Deja prin rostirea
acestor cuvinte în duh de rugăciune ne plasăm sub umbrirea
Sfântului Duh. Totu[i, la începutul cuvântului meu, a[ dori
să-L invoc pe Sfântul Duh [i prin cea mai populară rugă-
ciune din Tradi]ia ortodoxă adresată Lui: „Împărate ceresc,
Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea e[ti
[i pe toate le pline[ti, Vistierul bunătă]ilor [i Dătătorule de
via]ă, vino [i Te sălă[luie[te întru noi [i ne cură]e[te de toată
întinăciunea [i mântuie[te, Bunule, sufletele noastre”. 

Zilele acestea încercăm să descriem aici percep]ia Bise-
ricilor noastre despre Sfântul Duh [i felul în care Îl „trăim”
sau „experimentăm” în Tradi]iile noastre duhovnice[ti. Totu[i
ne dăm seama că exprimarea noastră este insuficientă [i că
încercările de sistematizare prezintă pericolul de a ne în-
chide într-o lume conceptuală, abstractă, cu pu]in impact
asupra vie]ii concrete. Este pericolul oricărei teologii, sigură
de ea însă[i, care nu se lasă inspirată continuu de duhul ru-
găciunii [i al ascezei. Tocmai de aceea teologul rus Vladimir
Lossky spune că, de[i conceptele teologice despre Dumnezeu
sunt necesare, totu[i, după ce le folosim, trebuie să le minăm

1 Prelegere sus]inută în cadrul Congresului interna]ional Komm,
Heiliger Geist! (Vino, Duhule Sfânt!) organizat de Facultatea de Teologie
Catolică a Universită]ii din Fribourg, Elve]ia, 20 iunie 2017.
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pentru a nu-L închide pe Dumnezeu în ele. Absolutizarea
conceptelor este un păcat grav, care conduce la certuri teo-
logice. Dogmele devin idoli dacă sunt golite de iubire. „Litera
ucide, iar Duhul face viu!” (II Corinteni 3, 6) Pe de altă parte,
[tim că „Duhul suflă unde vrea” (Ioan 3, 8) [i că nimeni nu
poate pune limite lucrării Sale. Cu această încredin]are în-
drăznesc să spun câteva cuvinte despre lucrarea Sfântului
Duh în Biserică [i în via]a credincio[ilor, care este atât de
importantă, încât, unul dintre cei mai de seamă reprezen-
tan]i ai Tradi]iei răsăritene, Sfântul Serafim de Sarov, spune
că „scopul vie]ii cre[tine este dobândirea Sfântului Duh”.

1. Biserica Duhului Sfânt

Unul dintre marii teologi ai Diasporei ruse, Nikolai Afa-
nasiev, profesor la Institutul „Saint Serge” din Paris († 1966),
a sintetizat rezultatul cercetărilor sale în domeniul eclezio-
logiei într-o carte pe care a intitulat-o L’Église du Saint
Ésprit (ultima edi]ie: Cerf, 2002). Cred că nu se putea găsi
un titlu mai inspirat decât acesta care să spună într-un cu-
vânt adevărul fundamental al Ortodoxiei, con[tiin]a ei de a
fi Biserica Sfântului Duh. Părintele Afanasiev a ajuns la
această concluzie pornind de la constatarea că Biserica veche
se în]elegea pe sine ca fiind o comunitate euharistică locală,
în frunte cu episcopul, în care se actualizează Biserica uni-
versală. Biserica (adunarea credincio[ilor) săvâr[e[te Euha-
ristia, iar Euharistia, prin împărtă[irea cu Trupul [i Sângele
Domnului, îi transformă pe credincio[i în Biserică („Trupul
lui Hristos”). Această transformare tainică este operată de
Sfântul Duh, Euharistia fiind toată plină de foc [i de Duh,
după expresia Sfântului Efrem Sirul (sec. IV). Se [tie im-
portan]a pe care cre[tinii orientali o dau epiclezei euharis-
tice, adică invocării Sfântului Duh peste credincio[i [i peste
darurile de pâine [i de vin pentru ca ele să devină Trupul
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[i Sângele lui Hristos. În Liturghia Sfântului Ioan Gură de
Aur, epicleza are următorul con]inut: „Încă aducem }ie
această slujbă duhovnicească [i fără de sânge [i Te che-
măm, Te rugăm [i cu umilin]ă la Tine cădem: trimite Duhul
Tău cel Sfânt peste noi [i peste aceste Daruri ce sunt puse
înainte. {i fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristo-
sului Tău, iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele
Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt!”.

De fapt întreaga desfă[urare a Liturghiei euharistice
este o epicleză continuă care culminează cu sfin]irea daru-
rilor [i cu zeon-ul, apa caldă, simbol al „credin]ei pline de
Duhul Sfânt”, care se pune în Potir înainte de împărtă[ire.
„De acum înainte – spune Sfântul Efrem – ve]i mânca
Pa[tile preacurate, neprihănite, o pâine dospită [i desăvâr-
[ită, frământată [i coaptă de Duhul Sfânt [i un vin amestecat
cu Focul [i cu Duhul”2.

Biserica este plină de Duhul Sfânt pentru că toate le îm-
pline[te Duhul. O stihiră de la Vecernia Rusaliilor spune:
„Pe toate le dă Duhul: izvoră[te prorocii, sfin]e[te pe
preo]i, pe cei necărturari i-a învă]at în]elepciune, pe pescari
teologi i-a arătat, toată rânduiala Bisericii o pline[te” (Stihira
a 3-a de la Vecernia Mare a Rusaliilor). Rânduiala Tainelor,
a ierurgiilor, a Laudelor, toată rugăciunea [i lucrarea Bisericii
sunt inspi-rate de Sfântul Duh, în toate lucrează Duhul lui
Dumnezeu. De aceea, în Tradi]ia ortodoxă, rugăciunea Bi-
sericii, ca [i rugăciunea particulară a credincio[ilor, începe
întotdeauna cu rugăciunea de invocare a Sfântului Duh, ci-
tată mai sus. Prin chemarea Duhului Sfânt la începutul ori-
cărei rugăciuni suntem con[tien]i că nu noi, cu propriile

2 Éphrem, Sermon sur la Semaine Sainte, ed. Lamy, Ephraemi Syri
Hymni et Sermones, vol. I, Malines, 1883, 390 [i 418, apud Boris Bobrinskoy,
Împărtă[irea Sfântului Duh, traducere de Măriuca [i Adrian Alexandrescu,
Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucure[ti, 1999, p. 191.
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noastre puteri, săvâr[im rugăciunea, ci Duhul Însu[i Care
Se roagă în noi cu suspine negrăite (cf. Romani 8, 26). Tra-
di]ia răsăriteană n-a exagerat/amplificat peste măsură ni-
ciodată rolul Fiului în detrimentul Duhului, ci a avut în
vedere întotdeauna lucrarea comună a Persoanelor Sfintei
Treimi. Aproape toate rugăciunile Bisericii, indiferent că
sunt adresate Tatălui, sau Fiului, sau Sfântului Duh, Maicii
Domnului sau sfin]ilor, se încheie cu o doxologie trinitară.
Chiar [i Rugăciunea Domnească, Tatăl nostru, se încheie cu
aceste cuvinte: „Că a Ta este împără]ia, [i puterea, [i slava,
a Tatălui [i a Fiului [i a Sfântului Duh, acum [i pururea [i
în vecii vecilor”. Cu doxologie trinitară începe atât Litur-
ghia euharistică, cât [i ritualul Sfintelor Taine ale Bisericii:
„Binecuvântată este Împără]ia Tatălui [i a Fiului [i a Sfân-
tului Duh, totdeauna, acum [i pururea [i în vecii vecilor.
Amin”.

Un adagiu patristic spune că „toate le lucrează Tatăl,
prin Fiul, în Duhul Sfânt”. Aceasta ar fi mi[carea „descen-
dentă” a harului treimic. Există însă [i o mi[care „ascen-
dentă” a harului. Despre aceste două mi[cări, Sfântul
Vasile cel Mare spune: „Drumul cunoa[terii lui Dumnezeu
porne[te de la Duhul cel Unul, prin Fiul cel Unul, la Tatăl
cel Unul. {i invers, bunătatea, sfin]enia [i demnitatea îm-
părătească pornesc de la Tatăl, prin Fiul cel Unul [i ajung
la Duhul”3. Iar Duhul le împărtă[e[te credincio[ilor. Sfântul
Duh este purtătorul harului treimic care sfin]e[te toată făp-
tura. „Prin Sfântul Duh izvorăsc izvoarele harului care
adapă toată făptura spre rodire de via]ă”, spune o cântare
de la Utrenie (Antifon, glas 4). Tradi]ia ortodoxă Îl nume[te
pe Tatăl Făcătorul, pe Fiul, Mântuitorul, iar pe Sfântul Duh,
Sfin]itorul. 

3 Sfântul Vasile cel Mare, Despre Duhul Sfânt XVIII, Migne, Patrologia
Graeca, vol. 32, col. 153, PSB, vol. 12, p. 62.
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