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C A T R E T O T C L E R U L, C I N U L M O N A H A L
SI POPORUL DREPTSLAVITOR
DIN ÎNTREAGA MITROPOLIE

Prea Cucernice Părinte,
Iubiţi credincioşi,
Pogorârea Duhului Sfânt este pentru noi, creştinii, ca o „vară duhovnicească”. Duhul
Sfânt este Cel ce ne înnoieşte şi ne luminează sufletul, ridicându-ne din toate
neputinţele, mângâindu-ne şi întărindu-ne în încercări, în singurătate şi în părăsirea
de către ceilalţi.
Duhul Sfânt ne învaţă să ne rugăm. El ne învaţă toate cele despre Hristos şi ni-L
descoperă neîncetat ca singur Mântuitor şi Domn al nostru. Duhul ne învaţă de
asemenea să-L chemăm Tată pe Dumnezeu, El Care atât de mult ne-a iubit, încât pe
„Unicul Său Fiu L-a dat” spre mântuirea noastră.
Hristos Se înalţă de-a dreapta Tatălui, dar nu ne lasă orfani, ci ne trimite „alt
Mângâietor”, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede” şi Care vine în lume să
mărturisească şi să înveţe cele despre Hristos şi mântuirea care ne vine de la El.
Lucrarea Duhului Sfânt în lume are nevoie de fiecare dintre noi, creştinii, pentru că
noi toţi suntem purtători şi temple ale Duhului Sfânt şi în noi se preaslăveşte
Dumnezeu Cel în Treime.
Iubiţi credincioşi,
Ca în fiecare an la Rusalii, şi anul acesta facem apel la bunăvoinţa dumneavoastră
pentru a ne ajuta în misiune şi în pastorală în mod direct, printr-o donaţie în cadrul
colectei pe care o organizăm în fiecare parohie.
Misiunea Bisericii noastre nu se poate face fără sprijinul material care vine din partea
dumneavoastră, a credincioşilor.
Mulţumindu-vă, rog pe bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze cu toate darurile
Duhului Sfânt, care sunt dragostea, bucuria, pacea, bunătatea, credinţa, blândeţea şi
curăţia!
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