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Duhul Sfânt, Generalul fraternităţii (2Cel 193, în FF 779) 
 

Francisc dorea ca Ordinul să fie deschis şi celor bogaţi şi celor săraci pentru că la Dumnezeu nu 
există preferinţe de persoane iar Duhul Sfânt, ministrul general al Ordinului coboară şi peste cel 

sărac şi peste cel bogat. 
 

(Ez 37,1-14; Fap 2,1-11; Gal 5,16-25; In 15,26-27) 
 

În aceste zile Duhul Sfânt ne aminteşte că nu este suficient să stăm unul lângă celălalt ci să 
stăm împreună, în comuniune. A putea trăi împreună este cel mai mare dar al omului. 

În orice discurs pneumatologic sau atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, există 
întotdeauna un fel de teamă şi un oarecare risc, pentru că Persoana sa este învăluită în mister mai 
mult decât Cristos. Se naşte suspiciunea că a vorbi despre Duhul Sfânt şi rolul său înseamnă o 
speculare în dorinţa de a-L cuprinde şi a-L înţelege, tentativă ce nu se poate baza pe o realitate 
istorică sau empirică ca în cazul lui Cristos. De aceea, pentru a putea vorbi destul de comprehensibil 
despre Duhul Sfânt, am considerat că este nevoie a ţine cont de două condiţii: prima condiţie este 
aceea de a nu vorbi despre El ca şi despre o pură teorie, iar în al doilea rând, deoarece experienţa 
umană nu-i suficientă, trebuie să vorbim despre El ca şi realitate probată de-a lungul celor două 
milenii de istorie a Bisericii. Şi acest lucru presupune acceptarea unei ipoteze fundamentale pentru 
credinţa creştină şi anume că Biserica însăşi în existenţa sa, este opera Duhului Sfânt, fără de care ar 
fi aproape imposibil a găsi explicaţii raţionale la toate evenimentele care au avut loc. Provincia 
noastră în cei 100 de ani de existenţă: de exemplu, să ne amintim aici de suferinţele şi lipsurile 
confraţilor noştri care ne-au precedat, închisori, sacrificii, munca în pastoraţie etc.  

S-ar putea vorbi în acest context de foarte multe mărturii şi evenimente concrete pe care le-
au trăit creştinii, martirii, sfinţii, de-a lungul celor două milenii de istorie a Bisericii. Dar nu este 
acesta locul şi momentul potrivit. Aş dori în schimb să medităm împreună despre natura Duhului 
Sfânt, lucru care ne va conduce nu la un argument spiritual (dat fiind faptul că suntem în cadrul 
capitulului spiritual), ci la însăşi Persoana Aceluia care a fost definit comuniune şi iubire şi pe care-
L putem vedea doar intrând în această dimensiune. 

Numele de Duh Sfânt este numele specific pe care El îl are în Treime, însă vom încerca să 
aprofundăm fizionomia sa plecând de la numele sale tradiţionale şi tocmai acest lucru ne conduce la 
o primă dificultate. În timp ce în numele de „Tată” şi „Fiu” apare ceea ce este propriu celor două 
Persoane şi anume a dărui-a primi, o relaţie perfectă care nu implică subordinare ci unitate, definiţia 
Duhului Sfânt nu ne oferă o astfel de prezentare a caracterului celei de-a treia Persoane. Duh 
(Spirit), ar putea fi numită oricare din cele două Persoane, (T+F) sau însuşi Dumnezeu, după cum 
citim în In 4,24: „Dumnezeu este duh…Dumnezeu este iubire”. A fi duh şi a fi sfânt este definiţia 
lui Dumnezeu însuşi, ceea ce-L caracterizează ca şi Dumnezeu. A pleca de la acest mod pentru a-L 
înţelege pe Duhul Sfânt ar putea da naştere unui efect contrar şi total incomprehensibil. Şi totuşi în 
această definiţie este cuprins ceea ce se referă la Duhul Sfânt: dacă El este numit cu o caracteristică 
divină, adică cu ceea ce este comun Tatălui şi Fiului, atunci înseamnă că esenţa sa este tocmai 
aceasta, a fi comuniune între T+F. Specificul său este acela de a fi realitatea comună a T+F şi deci 
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comuniune. Din aceste reflecţii rezultă un lucru foarte important: medierea dintre T+F pentru 
deplina unitate nu este văzută printr-o consubstanţialitate ontică generală, ci ca şi comuniune nu 
plecând de la o oarecare natură metafizică, ci plecând de la persoane. Medierea după natura lui 
Dumnezeu este personală. Duhul Sfânt este Persoana care păstrează dialogul trinitar, comuniunea 
însăşi.  

Definiţia Duhului ca şi comuniune, are un profund sens eccleziologic, antropologic şi 
fratern, în sensul că nimeni nu se poate realiza de unul singur fără a fi în comuniune cu alţii. A 
deveni creştini înseamnă a deveni comuniune şi deci a avea un mod de a trăi în comuniune. Acest 
lucru este posibil doar datorită Duhului Sfânt care mediază această legătură, o face posibilă şi o 
conduce spre comuniunea trinitară. Duhul Sfânt este comuniunea în care T+F se dăruiesc reciproc 
unul altuia şi acest lucru este dar gratuit, lipsit de interes (sa ne gândim daca acest lucru se întâmplă 
sau ar fi posibil la nivel provincial). 

Comuniune-iubire, devine aşadar elementul constitutiv a ideii de Duh, care primeşte o 
definiţie personală: numai cel care ştie ce înseamnă „Duh Sfânt”, va şti ce înseamnă „duh” ca atare. 
Numai cel care începe să cunoască cine este Dumnezeu poate şti cine este Duhul Sfânt şi deci, cine 
începe să intuiască cine este Duhul Sfânt (nu doar raţional, cunoaştere din cărţi etc., ci prin trăire 
spirituală vie) poate începe a şti cine este Dumnezeu.  

Analiza pneumatologiei biblice ne conduce la afirmaţia că alături de expresia Duh Sfânt, 
stau şi termenii iubire (caritas) şi dar (donum), care sunt în mod concret nume ale Duhului Sfânt. Să 
vedem acum semnificaţia cuvântului caritas: 

a) Textul principal de la care plecăm în reflecţia noastră se găseşte în prima scrisoare 
a Sf. Apostol Ioan: Dumnezeu este iubire1 (1In 4,16). Această definiţie este 
atribuită lui Dumnezeu ca şi Treime, dar ea exprimă un element caracteristic 
Duhului Sfânt. Există aici ceva asemănător cu ceea ce se spune despre înţelepciune 
şi cuvânt, care pe de o parte exprimă în general o calitate a lui Dumnezeu, dar care 
în Sfânta Scriptură sunt atribuite Fiului. Sensul pneumatologic de iubire îl găsim 
în contextul pericopei din 1In 4,7-16. Este decisivă o confruntare a versetelor 
12+16 şi 13: 

v. 12: Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi; 
v. 16: Dumnezeu este iubire, cine rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu; 
v. 13: Din aceasta vom şti că rămânem în El şi El în noi, pentru că ni L-a dăruit pe Duhul 
Sfânt. 
 
Într-un loc este iubirea care ne face să rămânem în El, iar în alt loc este Duhul Sfânt care ne 
ajută să rămânem în iubire şi deci El înlocuieşte iubirea cu însăşi Persoana sa. Am putea citi 
astfel textul: Duhul Sfânt care ne-a fost dat, face ca noi să rămânem în Dumnezeu şi 
Dumnezeu în noi, dar acest lucru îl realizează iubirea. El însuşi, Duhul, este Dumnezeu ca şi 
iubire. Sinteza esenţială şi centrală a ceea ce este Duhul Sfânt nu constă de fapt în 
cunoaştere, ci în iubire. Dar ce înseamnă iubirea ca şi criteriu al Duhului Sfânt şi deci al 
tuturor creştinilor şi al Bisericii? Un prim răspuns îl putem obţine din scrisoarea după sf. 
Ioan pe care am citat-o mai sus…criteriul fundamental al iubirii, opus proprium Duhului 
Sfânt, adică opera sa se realizează în a rămâne cu noi. Iubirea se arată în perseverenţă. Ea nu 
poate fi recunoscută în fugă şi numai într-o clipă, ci în faptul că rămâne, depăşeşte crizele 
şi aduce cu sine ceva din veşnicie şi aici avem o legătură strânsă între iubire şi adevăr: 
iubire în sensul deplin al cuvântului poate exista doar acolo unde este statornicie, ea nu 
poate exista la întâmplare, ci numai acolo unde este veşnicie. De aici vine şi aşa numitul 
„discernământ spiritual”. Întra-adevăr, este clar că se află pe un drum greşit cel care caută 
pneuma-duh doar în afară, în ceea ce din când în când apare ca neprevăzut şi neaşteptat. 
Cine se comportă astfel, neagă opera fundamentală a Duhului Sfânt: iubirea care uneşte în 
statornicie (a ramâne). Din ceea ce am spus mai sus se naşte o decizie foarte importantă: 

                                                 
1 Vezi Enciclica papei Benedict al XVI-lea: Deus caritas est. 
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pneuma trebuie căutat numai pe fragmente sau el locuieşte în perseverenţă, în fidelitatea 
statornică? Un răspuns ar fi: nu există pneuma acolo unde ne căutăm pe noi înşine, unde 
vorbim din propria iniţiativă şi unde pentru a ajunge la asta se nasc certuri şi nemulţumiri. 
Duhul Sfânt se face prezent acolo unde ne amintim de binefacerile sale şi în unitate (In 
14,26).  
 El este izvorul noii naşteri, a fiecăruia dintre noi, dar şi a Provinciei noastre care de 
la revoluţie ‚89 încoace ne asistă cu prezenţa sa.  
 
 

Să vedem acum o a doua caracteristică a Duhului Sfânt donum (koinonie-
comuniunii). Textul central la care vom face referinţă este cel din Evanghelia după In 4,7-
14: Isus în colocviu cu samariteana care îi cere darul apei dătătoare de viaţă: „Dacă ai 
cunoaşte darul lui Dumnezeu şi pe cel care-ţi cere de băut, tu însăţi i-ai fi cerut şi El ţi-ar fi 
dat apă vie. Acest text stă în strânsă legătură cu promisiunea apei făcută de Isus cu ocazia 
sărbătorii Corturilor: „Cui îi este sete să vină la mine şi să bea. Căci după cum Scriptura 
spune: râuri de apă vie vor izvorî din el” (In 7,37). În această pericopă însuşi evanghelistul 
interpretează spusele lui Isus: spunea acestea despre Duhul pe care urmau să-l primească cei 
care vor crede în El (v. 39). Aceeaşi exegeză pneumatologică a darului apei vii o găsim în 
1Cor 12,13: „Toţi am fost botezaţi în acelaşi Duh”. Semnificaţia acestei promisiuni a 
Duhului Sfânt prin intermediul imaginii apei vii aşa cum este formulată în In 4 şi In 7, 
scoate în evidenţă legătura dintre cristologie şi pneumatologie: Cristos este izvorul de apă 
vie; Isus cel răstignit este izvorul care dă viaţă lumii. Izvorul Duhului este Isus răstignit. Dar 
şi orice creştin devine izvor al Duhului dacă priveşte la Cristos. Şi de ce Duhul Sfânt? Pentru 
că numai El este în profunzime apa proaspătă fără de care nu există viaţă. În imaginea 
izvorului apei vii care stinge setea şi transformă până şi deşertul ni se arată nouă ca o 
promisiune tainică misterul Duhului Sfânt, într-o manieră inefabilă şi indescriptibilă. În 
setea omului şi stingerea sa prin intermediul apei este pictată acea sete veşnică şi radicală 
care nu poate fi stinsă de nici o altă apă.  

În al doilea rând trebuie menţionată legătura dintre In 4 şi In 7, care ne oferă 
certitudinea că termenul „dar” este un nume al Duhului Sfânt şi deci esenţa lui Dumnezeu 
trebuie înţeleasă plecând de la ideea de „dar” sau koinonia-comuniune. Diferenţa dintre Fiul 
şi Duhul Sfânt (Pneuma) stă exact în aceste sublinieri: de ce Duhul care este Dumnezeu din 
Dumnezeu, nu este şi El Fiu? Care este diferenţa? Răspunsul îl putem observa în textele 
citate mai sus: Duhul nu vine de la Dumnezeu ca fiind născut, ci dăruit (non quomodo natus, 
sed quomodo datus). De aceea El nu este numit Fiu, pentru că nu a fost născut, ca Întâiul-
născut Cristos, dar nici făcut ca noi de exemplu. Dacă specificul Fiului este acela de a sta 
lângă Tatăl, şi o spunem cu termenul născut, tot în acelaşi fel o spunem şi despre Duhul care 
poate fi descris ca „dar”. Mişcarea specific sfântă-spirituală este aceea de a dărui. Din acest 
motiv adevărata rugăciune creştină nu invocă o oarecare rugăciune (şi aş zice şi aceste zile 
de Capitul Spiritual pentru Provincia noastră) ci darul lui Dumnezeu pentru care este El 
însuşi. Oare conştientizăm noi acest lucru? Cum putem crea noi comuniune dacă nu privim 
la cel care este însuşi Comuniunea?  

Adunându-ne în aceste zile aici la Roman pentru a celebra Capitulul Spiritual să 
încercăm să fim pătrunşi de această convingere atunci când ne rugăm rugăciunea pe care 
Cristos ne-a învăţat-o: „Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi…”; Duhul 
Sfânt, El este pâinea noastră, nu întrucât este a noastră ci întrucât ne este dăruită. Fără 
prezenţa Sa în viaţa noastră şi mai ales a Provinciei noastre nu este posibil a crea şi a trăi în 
comuniune unii cu alţii. Vom sta împreună din ascultare sau că n-am încotro pentru că am 
primit obedienţă pentru conventul acesta, dar dacă nu ne lăsăm conduşi de Duhul Sfânt nu 
vom putea da mărturie că suntem prietenii săi ci doar miniştri, dacă în comunităţile noastre 
la bază nu stă această convingere ci autoritarismul atunci vom sta împreună doar din 
obedienţă: pe scurt, nu putem dărui altora ceea ce nu avem.  
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Câte crize personale, nemulţumiri şi conflicte se nasc din cauza lucrurilor materiale 
şi nu numai (le cunoaştem cu toţii, aş aminti aici doar folosirea autovehiculelor) şi de câte 
ori în capitulele noastre vorbim mai mult despre economie şi mai puţin despre cele 
spirituale, sigur şi aici trebuie să fim atenţi pentru a nu cădea în false spiritualisme……etc. 
(se pot da exemple). 

Una din marile capacităţi ale Bisericii din toate timpurile a fost chiar discernământul 
spiritual cu privire la numeroasele mişcări carismatice atribuite Duhului Sfânt care luau 
naştere prin fondatorii lor, în acest context noi franciscanii am fost „norocoşi”. Şi permiteţi-
mi să împărtăşesc cu voi „impresia” că în Provincia noastră există deja o comuniune 
profundă fie a lucrurilor spirituale fie a lucrurilor materiale, chiar dacă uneori apar şi 
conflicte. Este necesar să depăşim aceste conflicte, fie la nivel provincial, fie la nivel 
comunitar (convente), fie la nivel personal, deoarece ele pot provoca rupturi şi nemulţumiri 
continue.   Şi în primele comunităţi apostolice…a fost aşa comuniunea……până nu au 
intervenit dificultăţile materiale: neglijarea văduvelor, distribuirea ajutoarelor, (banii, 
maşinile) întemeierea de Biserici şi nu la urma urmei puterea şi interesele personale, aşa 
cum s-a întâmplat şi pentru Ordinul nostru (reformele).  

De la Revoluţie încoace ne-am ocupat mult de construcţii (şi ne mai ocupăm încă) şi 
pe bună dreptate pentru că era nevoie, dar sper din toată inima să nu rămânem doar cu ele. 
Ele nu trebuie să sufoce şi să înăbuşească viaţa spirituală şi comuniunea dintre noi şi aici toţi 
avem o mare responsabilitate, de la cel mai mic până la cel mai mare, de la cel cu puţine 
studii până la cel cu diplomă …etc. Sigur că există şi vor exista multe probleme şi în 
continuare în Provincia noastră, dar este necesar să ni le împărtăşim şi să trăim în koinonie-
comuniune pentru a putea spune cu Apostolul Petru: „Doamne ce bine ne este nouă a fi 
aici…”, iar cei care se uită la noi dinafară să spună: ce mult se iubesc…  

Aş dori să închei cu cuvintele de recomandare ale Sf. nostru Părinte Francisc pe care 
ni le-a lăsat în aşa numitul „mic testament” din mai 1226 în care se exprima astfel:  

„Scrie că-i binecuvântez pe toţi fraţii mei care se află acum în Ordin dar şi pe cei 
care vor intra în el. Şi fiindcă nu pot vorbi din cauza bolii şi a slăbiciunii mele îmi manifest 
pe scurt dorinţa prin trei îndemnuri: 

1. în amintirea acestei binecuvântări şi a acestui testament; întotdeauna să se 
iubească întrei ei; 

2. să o iubească şi să o respecte pe doamna noastră sfânta sărăcie; 
3. să fie întotdeauna fideli şi supuşi episcopilor şi preoţilor sfintei maici 

Biserici romane.  
 

Vă mulţumesc! 
 
 

Pentru lectură:  
 

Enciclica papei Ioan Paul al II-lea, Dominum et vivificantem, 18 mai 1986; F. Ciardi, 
Koinonia, Citta Nuova 1993. 

 
Texte biblice: Ez 37,1-14; Fap 2,1-11; Gal 5,16-25; In 15,26-27. 

 
Întrebări:  
 

Care sunt cele mai importante momente de comuniune pe care le trăim în comunităţile 
noastre naţionale sau internaţionale: capitul conventual, ieşirile comunitare, ex. spirituale etc., Cum 
reuşim să trăim comuniunea bunurilor materiale, de ex., automobilele, banii, calculatoare, etc. 
 



 5

 Care sunt dificultăţile sau ce ne împiedică să trăim o profundă comuniune frăţească în 
conventele noastre şi în Provincia noastră? De ex., lipsurile materiale, comunicarea slabă dintre noi, 
munca pastorală etc. sau prejudecăţile, resentimentele, geloziile, cariera personală, dorinţa de putere 
sau funcţiile, etc.  
 
 Sunt convins căci koinonia-comuniunea este un dar al Duhului Sfânt pe care sunt chemat 
să-l trăiesc în fiecare zi şi că mersul istoriei îi aparţine lui Dumnezeu cu colaborarea noastră sau o 
consider ca fiind rezultatul strădaniei şi muncii mele: ca provincial, guardian, formator, profesor, 
paroh etc…?  


