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Prea Cucernice Părinte,
Iubiţi credincioşi,
Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt este şi cea a naşterii Bisericii lui
Hristos la Ierusalim ca şi chezăşie a făgăduinţei mântuirii pe care ne-a
adus-o Hristos. Suntem moştenitorii şi purtătorii în lume ai acestei
mărturii din neam în neam şi din generaţie în generaţie.
Duhul Sfânt, Cel unul din Sfânta Treime, „care de la Tatăl purcede”, vine
în lume după Patimile, Învierea şi Înălţarea la cer a lui Hristos, spre a da
naştere Bisericii, pentru a mângâia sufletele rănite de păcat făcându-le
cunoscut pe Hristos, Cel ce mântuieşte, Cel ce ne poate învia prin iubirea
Sa jertfelnică. De aceea a venit Duhul în lume, pentru a ni-L face
cunoscut pe Hristos şi a face să se nască în sufletele însetate de iubire şi
adevăr, Hristos Însuşi, singurul Mântuitor. Duhul Sfânt, Care era la
începutul zidirii lumii, vine pentru a ne rezidi după chipul Celui înviat.
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Aceasta este mărturia noastră, a celor ce credem, mărturie pe care să ne
ajute Dumnezeu Cel în Treime lăudat, să o dăm şi copiilor noştri. De
harul Sfântului Duh are lumea mai multă nevoie astăzi. De aceea, să nu
uitaţi că prin Botez şi Ungerea cu Sfântul Mir, prin Sfânta Împărtăşanie
pe care le primim în Biserica lui Hristos, sunteţi purtători ai harului şi că
Duhul Sfânt a făcut din fiecare un templu al Său.
Iubiţi credincioşi,
Ca în fiecare an - aşa cum ştiţi deja - la acest praznic izvorâtor de viaţă şi
sfinţenie, aflăm şi noi ocazia de a vă spune că avem nevoie de ajutorul
dumneavoastră atât în rugăciune, cât şi în cele materiale. De aceea, prin
colecta organizată astăzi pentru sprijinirea lucrării pastorale şi misionare
pe care o desfăşurăm la Centrul mitropolitan de la Paris, apelăm la
bunăvoinţa dumneavoastră. Anul acesta, jertfa dumneavoastră va fi
îndreptată către pictura şi finalizarea interioară a bisericii Mitropoliei
noastre, pe care nădăjduim să o sfinţim la toamnă, la o dată pe care o
vom anunţa.
Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toţi, să vă răsplătească
bunăvoinţa şi să vă umple de toate darurile revărsate ale Duhului, care
rodesc dragoste, bucurie, pace, bunătate, credinţă, blândeţe şi curăţie!
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