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Mărturie de început 
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Cuvânt înainte 

Epoca noastră abundă pe You Tube și Tik Tok de scurte 

înregistrări video care împărtășesc lumii dexteritățile, 

abilitățile și performanțele ieșite din comun ale semenilor 

noștri. Există emisiuni tv de mare succes specializate tocmai 

pe vânarea și prezentarea acestor calități care aduc uimire și 

încântare. Show-uri interactive cu publicul așează laurii 

victoriei pe reușitele ieșite din comun ale celor care ajung să 

interpreteze, să cânte, să danseze la un nivel de sensibilitate 

neobișnuit publicului larg. Întotdeauna o astfel de experiență 

atrage întrucât complexitatea și bogăția ei ne surprind. Până nu 

vedem cu ochii noștri, nu imaginăm ce posibilități există în 

unii dintre noi. Cert este că toate aceste daruri naturale spun 

ceva semnificativ despre potențialul umanului pe care îl 

împărtășim cu toții. 

Infinit mai ferit de ochii lumii, dar la fel de reale, la 

școala devenirii întru Hristos se dezvoltă în noi și în semenii 

noștri darurile, sensibilitățile și performanțele duhovnicești. 

Câștigul cel mai mare al vieții creștine nu se situează în 

exteriorul nostru, ci în ceea ce devenim noi înșine, în 

îmbunătățirea omului lăuntric. Minunat este că absolut toți, 

fără excepție, putem accede la ele, depinde doar de noi să ne 

investim. Acestea rodesc încă din această viață, de aici și de 

acum, însă au impact și dincolo de ea, atunci când, morți fiind, 

vom continua ca suflete să fim vii.  

Desigur, darurile duhovnicești cer o cultivare specifică de 

care Biserica dă mărturie de două mii de ani încoace. Iar dacă 

trăitorii creștini se feresc a prezenta calități în lumina 

spectacolelor și a reflectoarelor, pentru că acestea se tăinuiesc 

firesc în „cămara inimii”, prezența luminoasă a lui Hristos în 

creștini face din ei înșiși „lumina lumii”, aceasta întrucât „nu 

poate să se ascundă cetatea din vârful muntelui; nici aprinde 
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cineva făclie şi o pune sub obroc, ci în sfeşnic, şi ea le 

luminează tuturor celor din casă.” (Mt 5, 13-16) Înălțimea 

trăirii și devenirii în planul umanului sunt specifice mărturiei 

Bisericii în lume și nu au echivalent în reușitele din afara ei. 

Pentru că cei mai împliniți în a își trăi propria umanitate, la 

cote dumnezeiești, sunt sfinții Bisericii. 

Pentru a spori însă trebuie să începem cu începutul și ni 

se cere un parcurs cu sensibilitate și delicatețe lăuntrică întru 

pocăință. Sensibilitate înseamnă capacitatea de a vibra, de a 

resimți, de a ne lăsa mișcați. Cu Domnul, cu noi înșine, cu 

aproapele. Împărăția Cerurilor și simțirea ei anticipată încă din 

această viață, de aici și de acum, cer din partea noastră o 

capacitate de vibrare interioară și de dorire sinceră de a deveni 

niște oameni adevărați. O rugăciune cu adevărat cuprinzătoare 

ar putea fi : Doamne, învață-ne să fim oameni ! Cu alte 

cuvinte, să ajungem ca omul din noi să fie trăit la adevăratele 

sale posibilități. Să iasă din noi versiunea cea mai bună din tot 

ce am putea fi. Există o singură cale pentru aceasta, și anume, 

relația vie și nemijlocită cu modelul de omul desăvârșit, cu 

omul dumnezeiesc, cu Dumnezeu-omul. Cu Însuși Hristos.  

Ce poate dărui El celor iubiți ai săi, următori ai Săi, este 

ca manifestare în planul umanului superior cele mai 

spectaculoase competențe naturale. Citeam odată despre 

frământarea unui nevoitor athonit care primea simțiri lăuntrice 

pe care și le dorea împărtășite și semenilor săi spre folos. O 

dorire de înțeles odată ce, atunci când atingi o stare de har, 

teologia ca stare a inimii, care izvorăște prin deslușirea 

lăuntrică de sensuri și resimțită în termeni de luminare 

lăuntrică, de bucurie, de creativitate întru bogăția inimii, poate 

prin însemnarea ei în scris, la o lectură ulterioară, să te aducă 

pe tine cel ce ai trăit-o la aceeași simțire. Părintele pustnic 

Proclu mărturisea asta și îndemna să notăm ceea ce era urmare 

a unei stări de binecuvântare în fața lui Dumnezeu, consecință 

a rugăciunii împlinite, pentru a te (re)deschide mai târziu.  

Însă aceste mărturii din experiență sunt folositoare și 

pentru alții. Mărturia apostolilor este poate cel mai bun 
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exemplu, inspirația și cuvintele încărcate de energiile 

dumnezeiești lucrătoare în ei străbat veacurile și se descarcă în 

simțirea și înțelegerea celor care primesc prin lectură mesajul 

scripturistic. Iar dacă Duhul Sfânt inspiră cuvinte, sau măcar 

binevoiește întru ele, tot El operează în primitorul binevoitor 

bucuria trezirii întru înțelegere. De unde valoarea și lucrarea 

unor astfel de cuvinte rodite cu bunăvoire de Sus și care pot 

constitui pentru contemporanii noștri un eficient catehism. 

Nu este însă lesne să te poți bucura de mângâieri de Sus 

dacă nu atingi o stare de rugăciune. Iar atunci când ai primit 

darul, nu este obligatoriu să poți naște prin scris întruparea lui 

către ceilalți. Cu toții avem experiența faptului că nu orice 

stare a inimii poate cu ușurință dobândi exprimare prin 

intermediul cuvintelor. Nevoitorul athonit pomenit aici trăia 

cel mai probabil un adânc și stări inefabile care nu suportau 

articularea limbajului din lipsă de concepte, de exprimări 

similare, iar el resimțea dureros faptul că doar o mică parte se 

lăsa în cele din urmă cuprinse într-o exprimare. Precum niște 

păsări, poposite dintru înălțimi și de la care abia dacă poți 

rămâne cu vreo pană frumoasă. Și vorbim aici de dorul de a 

dărui aproapelui cele mai sfinte simțiri lăuntrice tocmai spre a-

l face și pe el părtaș bucuriilor cerești care cheamă la 

schimbarea vieții sale și la împlinire.  

Un astfel de conținut ar merita să fie catehism, ceea ce 

ne-ar feri de teoretizări sterile și ne-ar invita viu spre propria 

noastră angajare. Însă chiar și aflați departe de aceste simțiri, 

avem o mângâiere copleșitoare prin simpla iubire gratuită, 

dezinteresată a lui Hristos pentru noi. Ne este de ajuns o venire 

onestă în fire prin debarasare lăuntrică, și aici spovedania este 

esențială, de micimile și mediocritățile care ne infestează și 

îngustează existența, ca să invieze destinul nostru din ceea ce 

păcatul îl poate face a fi de o trivială banalitate. Este concretul 

ofertei Bisericii pentru generația de acum. 
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Suntem o generație Facebook și Tik Tok ? 

Este mai mult decât o evidență faptul că lumea în care 

trăim se schimbă în ritm alert de la o zi la alta. Energiile 

umane implicate în dezvoltarea sectorului digital au un impact 

covârșitor asupra reliefului și anvergurii activităților și 

preocupările noastre cotidiene. Investirea noastră digitală a 

ajuns la un asemenea nivel încât trăim situații paradoxale. Pe 

plaiurile noastre mioritice întâlnim săteni care, în pofida 

proximității geografice, deși nu se cunosc din întâlnirea 

directă, ajung să se știe cu detalii de intimitate a casei „de pe 

facebook”. Parohul unei parohii mari de oraș poate să afle cu 

lux de amănunte aspecte care țin de viața credincioșilor săi în 

timp ce la biserică aproape nu apucă să facă cunoștință cu ei. 

Pretutindeni azi, membrii unei aceleiași familii pot ajunge să 

„plonjeze” fiecare în propriul său telefon portabil, 

„socializând” la distanță, dar ignorând pe cei dragi aflați lângă 

ei. 

Afecțiunea și iubirea exprimate la distanță par infinit mai 

simplu de purtat decât în proximitate. Și totuși, șlefuirea 

reciprocă pe care și-o administrează cei care împart același 

spațiu fizic, în pofida probelor și provocărilor, in fond, 

inerente, este singura care are darul de a contribui la devenirea 

noastră întru o dragoste autentică. Înstrăinarea se insinuează 

paradoxal în casele noastre tocmai prin excesul de ofertă de a 

ține legătura atât de „strâns” cu toată lumea din exterior, 

ratându-i însă pe cei de lângă noi.  

Facebook și Tik Tok nu constituie doar platforme de 

socializare prin distribuirea de conținut de text, imagine și 

video, și respectiv de video, ci, deopotrivă, semne remarcabile 

ale vremurilor în care trăim. Succesul fulgurant al aplicației 

chinezești Tik Tok, semnalizată ca fiind intreprinderea cu cea 

mai mare creștere de piață în lume în anul 2021, respectiv 

convertirea de ultimă oră a Facebook în Metavers, o lume 

virtuală online, imersivă, o alternativă la spațiul real mondial, 

arată în ce măsură propunerile contemporane de imersiune în 
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digital sunt nu doar consistente, ci și de o amploare fără 

precedent. Să nu ne amăgim. Una din valorile fundamentale 

ale acestor platforme este fidelizarea utilizatorilor prin 

implicarea lor cât mai mult timp online, iar resursele tehnice 

puse la dispoziție sunt și ele pe măsură. Spre exemplu, noul 

ordinator chemat să susțină activitatea Meta este anunțat astăzi 

ca fiind cel mai rapid din lume, cu o viteză de calcul de 5 

hexaflops (5 x 10
18

 operații pe secundă), cele șaisprezece mii 

de procesoare grafice Nvidia ajutând la gestionarea a o mie de 

miliarde de parametri care vor servi la implementarea 

diferitelor modele de Inteligență Artificială (IA) necesare 

creării și gestionării ambientului digital mondial.
1
  

Ca o consecință imediată, lumea fizică va avea - dacă 

ținem cont de posibilul exercițiu al concurenței, cel puțin - un 

dublu al ei în care vom fi invitați să participăm printr-o 

„hologramă” sau „avatar” ca reprezentare a fiecăruia dintre 

noi, ca „eu” al nostru în această lume, o lume virtuală a cărei 

atractivitate va fi dopată, pe lângă mecanismele interioare, de 

acumularea tot mai severă a apăsărilor și îngrijorărilor de tot 

felul din spațiul real. Se profilează pentru noi toți un orizont de 

evadare din realitate, precum al romanticilor, bazat de astă 

dată ofertant pe configurarea unui univers virtual în care vom 

putea apărea diferiți în ochii celorlalți, ascunzându-ne de noi 

înșine cei reali prin cultivarea „imaginii” și prin delimitarea de 

neputințele specifice lumii reale. Un univers cel puțin atractiv, 

și aceasta întrucât oferta de socializare media a vremurilor 

noastre vine la pachet cu  preocuparea profesionistă de a stârni 

mecanisme sublimale în noi.  

Prin aceasta din urmă, aspecte agreabile din trecut, 

respectiv propuneri de asocieri vizuale între ce e perceput ca 

atrăgător și diferite produse de azi vor intra în atenția noastră 

pentru a ne motiva să întâmpinăm favorabil diversele oferte de 

                                                      

1 https://www.universfreebox.com/article/515799/facebook-leve-le-

voile-sur-son-nouveau-super-ordinateur-destine-au-metavers 
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consum actuale. Este important de știut că industriile 

contemporane ale jocului și publicității se bazează pe 

influențarea, dacă nu chiar pe preluarea controlului minții 

utilizatorului. Un salt istoric îl constituie prezența psihologiei 

și neuroștiințelor acum implicate în strategiile de marketing și 

care contribuie programatic ca aplicațiile să fie cât mai 

adictive posibil. Mecanismul asociat tehnicilor folosite duce la 

reprimarea zonele din creier asociate controlului și judecății în 

favoarea activării celor asociate doririi și poftei. Când ceva se 

arată interesant, el provoacă o creștere a dopaminei, 

neurotransmițător asociat dorinței, motivației, accesului la 

recompensă, incitând la un iarăși și iarăși. Studii 

contemporane arată dopamina mai mult decât o simplă 

moleculă a plăcerii, precum endrofinele de tip serotonină, ci 

mai curând a căutării plăcerii, a satisfacerii unei nevoi, ceea 

ce într-o spirală a adicției alimentează chiar și râvnirea a ceva 

ce poate nu este dorit în mod natural. Astfel că, observă Adam 

Alter, „problema nu este că oamenilor le lipsește voința”, ci 

aceea că „există o mie de oameni de cealaltă parte a ecranului 

a căror meserie este să distrugă autoreglarea pe care o aveți”
2
, 

respectiv faptul că „instrumentele pe care le promovează sunt 

concepute să fie irezistibile”.
3
 Iar această lume nouă ne 

interpelează masiv prin mijloacele de comunicare pe care le 

folosim curent. 

În fond, în chipul unui pretins spațiu de (mai multă) 

libertate decât cea din mediul natural, riscăm să devenim o 

îngrămădire mondială de consumatori privilegiați, dependenți 

de ofertele corporațiilor care investesc în popularea cu bunuri 

de dorit a acestui mediu virtual și care le vor calibra în funcție 

de profilul nostru personal de consumator astfel încât, pe cât 

posibil, să nu le rezistăm. Aceasta întrucât succesul comercial 

al acestor intreprinderi este la ora actuală, și cu atât mai mult 

                                                      

2 Adam Alter, Irresistible, the rise of addictive technology and the 

business of keeping us hooked, ed. Penguin Press, New York, 2017, p. 10.  
3 Ibidem, p. 11.  
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în viitor, direct proporțional cu numărul de utilizatori și cu 

timpul petrecut de aceștia în interiorul serviciilor lor. Aceasta 

se cuantifică prin aprecieri (like-uri, inimioare) și comentarii 

care la rândul lor au vocația de a stârni participare, 

„viralitatea” devenind un indicator forte de succes într-o lume 

a exercitării influențelor. Iar validarea personală spre care 

tânjesc atât adolescenții și tinerii pare a se potrivi mai bine cu 

rețelele de socializare, care strâng împreună utilizatori cu 

năzuințe comune, decât cu ambientul de familie. Astfel că 

tinerii ajung să se dea în vânt după online ... 

Putem vorbi astăzi, în consecință, de o generație obișnuită 

și formată să interacționeze pe rețelele de socializare prin 

afirmarea „prieteniei” și a cărei cotidian se bucură de influența 

socializatoare a participanților de pretutindeni via 

mecanismele de viralitate și adeziune care ne sunt atât de 

cunoscute. O generație de copii și tineri pentru care noțiuni 

precum hashtag și influencer sunt banale, o generație de 

adolescenți care vizează să posteze viral și să aibă folowers cât 

cuprinde, care să producă bani din canalul personal de You 

Tube și prin asta să devină celebri. Această generație are însă 

de învățat cum să gestioneze contactul cu o lume care se poate 

arăta nu numai incitantă, ci și plină de pericole. Unfriend și 

block nu sunt suficiente spre a face față tuturor riscurilor la 

care suntem supuși prin participarea noastră online. Răspunsul 

la probele din spațiul virtual cer dobândirea de către fiecare 

dintre noi a unui echilibru personal, pe care îl afirmăm din 

experiență ca fiind neaderent la orice formă de adicție 

contemporană și cu discernământ doar dacă cultivăm o relație 

lăuntrică cu Însuși Hristos, după cum vom descoperi în cele ce 

urmează. 

Tuturor celor de azi, dar mai ales ucenicilor avizi de 

devenire la școala celor mai populari influenceri ai 

momentului, le încredințez acest manual de descoperire al 

celui mai autentic influencer al tuturor timpurilor, de altfel 

Singurul eliberator real al omului lăuntric. Putem astfel deveni 

cineva dincolo de imaginația noastră cea mai fertilă, cineva 
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care răspunde năzuințelor noastre profunde, deseori nerostite, 

sau poate încă nedeslușite în taina inimii noastre, și anume, un 

om viu care să avem de spus ceva autentic celorlalți prin însăși 

viața noastră, care să putem fi de folos la modul cel mai 

profund lumii pe care să o putem influența real în bine. Like? 

 

Ce este prietenia ? 

Actualitatea, și deci pertinența acestei întrebări are 

legătură cu mediile actuale de socializare, care nasc sub ochii 

noștri o întreagă cultură și terminologie cu impact asupra 

comportamentului contemporan. Spre exemplu, cuvântul 

anului 2019 din New Oxford Dictionary a fost „unfriend”, 

unde a fost definit pentru prima oară ca verb. Creat de 

Facebook, semnifică acțiunea de a elimina pe cineva care îți 

este „friend”, prieten, de pe o rețea de socializare. Ce este 

interesant este faptul că nu a fost oferită o definiție oficială a 

termenului „friend” de către Facebook, ci există propuneri 

venite doar din exterior:  

 

„Un „prieten Facebook” este o persoană care este 

adăugată la rețeaua ta pe un site de social media. Un 

„prieten Facebook” poate fi sau nu cineva cu care v-

ați întâlnit vreodată sau cu care ați interacționat altfel 

decât prin faptul că a solicitat adăugarea sa în rețeaua 

dvs. sau că ați confirmat că el sau ea este adăugat în 

rețeaua dvs. Unii „prieteni Facebook” sunt prieteni 

apropiați cu care păstrați legătura în mod regulat. 

Alți „prieteni Facebook” sunt persoane cu care nu ați 

vorbit de 10-20 de ani, în timp ce alții pot fi doar 

„prieteni Facebook” ai „prietenilor Facebook”. Unii 

oameni sunt „prieteni Facebook” cu vedete de film și 

alți oameni considerați celebri doar pentru că a fost 

trimisă și acceptată o „solicitare de prietenie”. Dacă 

o „solicitare de prietenie” este acceptată și două 
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persoane sunt „prieteni Facebook”, asta nu înseamnă 

că aceste două persoane sunt prieteni reali sau că au 

vreo altă persoană de contact decât acceptarea unei 

„solicitari de prietenie”. ”
4
  

 

Cu alte cuvinte, mediul de socializare este în curs de a 

transforma conceptul de prietenie prin introducerea unei 

distanțe între afirmarea sa socială și consistența legăturii 

umane reale din spatele afirmării. Faptul că afirm că doi 

oameni sunt prieteni într-o rețea socială nu garantează și nu 

promite nimic consistent în planul vieții. Poți fi prieten în sens 

de cunoștință și legătură socială, dar fără ca acesta să te poarte 

spre accepțiunea reală a termenului în viața reală. Lucrul 

acesta este important de precizat pentru a trata cu 

discernământ și realism calitatea și cantitatea de prieteni din 

rețeaua socială, care nu au nimic de-a face cu cei câțiva 

prieteni reali din viața ta.  

Noțiunea de prieten este însă evanghelică. Aici avem de-a 

face cu definirea unei legături umane nu doar cât se poate de 

consistente, dar chiar cu aspirația unui maxim de consistență 

pe care Însuși Dumnezeu o arată oferind prietenia Sa 

oamenilor. Pentru că da, Dumnezeu iubește real, El este iubire 

și este Cel mai în măsură, în virtutea dragostei Sale 

desăvârșite, nepătimașe, dezinteresate, adresate tuturor fără 

excepție, chiar și celor mai neînsemnați și neputincioși dintre 

noi, să ne fie prieten. 

 

„A venit Fiul Omului, mâncând şi bând şi spun: Iată 

om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameşilor 

şi al păcătoşilor.” (Mt 11, 19) „A venit şi Fiul 

Omului, mâncând şi bând, şi ziceţi: Iată un om 

mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi al 

                                                      

4 https://www.shearsocialmedia.com/2010/01/the-legal-definition-of-a-

facebook-friend.html 
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păcătoşilor!” (Lc 7, 34) „Iisus le-a zis: Pot, 

oare, prietenii mirelui să postească cât timp este 

mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot să 

postească.” (Mc 2, 19) 

 

Ba chiar tocmai în virtutea acestei prietenii incredibile, 

care se petrece pe verticala care unește pe Dumnezeu cu 

oamenii, afirmată prin Vechiul și Noul Legământ, găsește cale 

prin Întrupare să fie unul dintre noi, întru toate asemenea nouă 

în afară de păcat, și din proximitatea fizică să ne orienteze 

către adevăratele valori și să ne ocrotească de rău : „Dar vă 

spun vouă, prietenii Mei: Nu vă temeţi de cei care ucid trupul 

şi după aceasta n-au ce să mai facă.” (Lc 12, 4). Consistența cu 

care încarcă Hristos noțiunea de prieten pare a se situa 

diametral opus descărcării de sens și de conținut contemporane 

operate pe platforma Facebook. Și spunem aceasta nu ca pe o 

judecată, ci ca pe un act de discernământ de a fi în Adevăr și 

de a putea înțelege de ce situații critice contemporane s-au 

putut produce prin rețelele de socializare atunci când oamenii, 

sub privirile goale și lipsite de responsabilitate (și deci, de 

prietenie reală, care te poate purta până la a-ți pune tu viața 

pentru aproapele) ale „prietenilor” lor online, și-au putut face 

rău prin comportamentul lor. Desigur, a existat în chip fericit 

și contrariul, situații în care „prietenii” au alertat în viața reală 

și s-a putut interveni salvator.   

Să reținem din toate acestea posibilitatea forte de 

acoperire în conținut uman a noțiunii de prietenie inspirate de 

Hristos. Desigur, aceasta nu este declarativă, formală, ci 

privește actul de parcurgere împreună de drum de viață 

împreună cu Hristos, devenirea noastră prin El și accederea 

astfel la realitatea Împărăției Cerurilor care ni se descoperă 

tainic, nouă, acelora care ne dorim prietenia cu Dumnezeu și 

cu semenii noștri prin lucrarea harului dumnezeiesc, prin 

împlinirea poruncilor Lui. Acestea din urmă nu sunt morale, 

etice, juridice, ci dau efectiv viață, stârnesc prin diminuarea 

egosimului în noi adevăratele posibilități de a iubi.  
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„Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca 

sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi 

sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă 

poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu 

ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit pe 

voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl 

Meu vi le-am făcut cunoscute.” (In 15, 13-15) 

 

Prietenul de pe Facebook este cel cu care țin legătura 

propunându-i conținut de text, imagine, video. Această noțiune 

se poate umple de viață dacă investirea mea se produce în 

sensul realei prietenii din viața reală, mai ales când aceasta 

este inspirată și hrănită de Sus. Prieten al lui Dumnezeu devin 

nu declarativ, ci faptic, prin faptul că mă port ca unul care Îl 

iubește, adică care răspunde iubirii Lui prin gesturi concrete de 

viață, prin ascultarea bucuroasă a îndemnurilor Sale de Viață. 

Iar catehismul de față poate servi încărcării cu conținut real, de 

trăire, inspirat dinspre Hristos, prieteniei trăite în mediul 

virtual cu semenii mei. Prietenia pe verticală trăită în taina 

inimii rodește pe verticală ca atingere iubitoare între inimi. 

Pentru că nimic nu împiedică un trăitor creștin să încarce cu 

sens în Hristos și rugăciune legătura cu prietenii săi, reali sau 

virtuali.  

 

 

 

 

 

 

 



14 

 
 

 

 

 

 

Preliminarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 
 

1. Ce înseamnă un catehism în general ? 

La modul general, catehismul constituie „o lucrare în care 

se expune riguros esența unei doctrine, a unei concepții”. 

Definiția de dicționar a „catehism”-ului trimite la termenul 

(neo)grecesc katéhismos și se referă la o „expunere a 

principiilor religiei creștine, sub formă de întrebări și 

răspunsuri”, catehismul fiind „volumul care cuprinde această 

expunere”.
5
  Reținem metoda de a da acces la cunoaștere prin 

întrebări și răspunsuri, ceea ce facilitează inițierea neofitului 

într-un domeniu de cunoaștere care îi poate fi complet 

nefamiliar. Catehismul pare a fi, cu precădere în spațiul 

religios, un precursor al ofertei de frequent asked questions 

(FAQ) cu care ne obișnuiesc diferitele introduceri 

contemporane online în diferite sfere de activitate. 

Este deci firească unui alcătuitor de catehism preocuparea 

de a îți oferi răspunsuri cât mai simple și mai la obiect, cât mai 

pertinente, la întrebările fundamentale pe care ți le poți pune. 

Ideea este de accesibilitate maximă oferită oricui prin faptul că 

pentru a începe, poate să nu cunoască nimic și, lăsându-se 

purtat de succesiunea de întrebări și răspunsuri, să ajungă la o 

înțelegere cât mai cuprinzătoare și mai consistentă. 

2. Care este rolul specific al unui catehism ortodox ? 

Un catehism ortodox are ca scop înfățișarea doctrinei 

creștine cu responsabilitatea și acrivia celui care se raportează 

ortho-, drept, corect la persoana Domnului Iisus Hristos. 

Aceasta pentru că creștinismul cuprinde tot ceea ce îl privește 

pe Fiul lui Dumnezeu intrat ca om în istorie, prin nașterea din 

Fecioara Maria, devenind astfel unul dintre noi, Fiu al Omului. 
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Și când spunem aceasta ne referim la ceea ce ne învață Sfânta 

Tradiție și viața Bisericii cea „una, sfântă, sobornicească și 

apostolească”. Pentru că, în fond, de două mii de ani încoace, 

Biserica însăși este catehismul viu prin care oamenii află 

despre existența lui Hristos în istorie și despre învățătura Lui. 

Mai mult, cu atât mai uimitor și părut chiar neverosimil celor 

care ignoră existența realității profunde, tainice, mistice, 

duhovnicești de care dă mărturie cu atâta putere Evanghelia, 

oamenii nu numai că află, dar Îl și întâlnesc personal pe 

Hristos. Pentru că „Iisus Hristos, ieri și azi și în veci, [...] 

același” (Evr. 13, 8), se face cunoscut în fiecare veac în parte 

în chip de negrăit (și de nepătruns celui prea încrezător în 

mintea autonomă) prin mijlocirea harului dumnezeiesc, 

prilejuind astfel celui cu care se întâlnește mântuirea, adică 

accesul nemijlocit de aici și de acum la viața pe care Însuși 

Dumnezeu o duce. „Şi aceasta este viaţa veşnică, Să Te 

cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus 

Hristos pe Care L-ai trimis” (In. 17, 3), ceea ce arată că 

cunoașterea lui Dumnezeu nu este doar posibilă, dar chiar ne 

este adresată, nouă, tuturor, de însuși Dumnezeu ca acces la un 

mod de ființare nelimitat de hotarele morții, care ne poartă 

spre dimensiunile veșniciei. De aceea, cea mai densă definiție 

a creștinismului este aceea că Dumnezeu s-a făcut om pentru 

ca omul, cunoscându-L, să se îndumnezeiască. 

Lucrul acesta din urmă poate să pară nu doar suprinzător, 

dar chiar cu neputință cuiva familiarizat doar cu abordarea 

istorică a fenomenului prezenței în mijlocul oamenilor a 

persoanei Iisus Hristos, unicul dintre pământeni care să fi 

împărțit prin prezența Sa în lume istoria în două, înainte și 

după El. Cum să Îl cunoști personal pe Hristos odată ce Acesta 

a trăit în vechime, la altă epocă ? Cu toate acestea, mărturia 

Bisericii este fără echivoc : Hristos este același în fiecare veac 

în parte și poate fi cunoscut aici și acum prin trăirea eclesială 

                                                                                                                
5 Dicționar explicativ al limbii române (DEX), ed. Univers 

enciclopedic, București, 1998, p. 145. 
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care cuprinde, după cum precizează teologi ortodocși 

contemporani, o dimensiune mistică obligatorie. Apofatismul
6
 

vieții bisericești este ireductibil : Taina nu se poate epuiza prin 

definiții și explicații, ea rezistă tâlcuirilor și se cere trăită prin 

deschiderea inimii și astfel întâlnirea mistică cu Hristos se 

poate realiza efectiv, prin lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt, 

animator viu în noi al izbucnirii în chip de șuvoi de viață prin 

care orice suflet se poate împrospăta și întâlni cu Domnul, și 

prin el, cu simțirea veșniciei. 

Așteptăm deci de la un catehism ortodox nu doar o 

familiarizare teoretică cu noțiunile specifice doctrinei creștine, 

cu acrivia celui care se raportează ortodox la aceasta, ci chiar o 

mediere a devenirii noastre care să provoace propria 

experiență prin care, în chip tainic, să Îl trăim efectiv pe 

Hristos. 

3. Despre rostul și nevoia de a fi catehizat 

Catehism, catehizare, cateheză sunt termeni bisericești 

care au o rădăcină comună. Unui necunoscător în ale Bisericii 

toate aceste noțiuni „tehnice” pot să i se pară aride. Ce e 

interesant este faptul că etimologia trimite în limba greacă la 

verbul katechein, care înseamnă „a face să rezoneze”, „a vorbi 

în așteptarea unui ecou, a unui răspuns”. Or, știm din fizica de 

clasa a zecea că rezonanța este mai mult decât un răspuns 

oarecare al rezonantului la acțiunea rezonatorului, ea se 

însoțește cu un transfer maxim de energie între cei doi. 

Transpunând imaginea în plan eclesial, este limpede că prin 

catehizare țintim nu un răspuns oarecare, ci acea simțire și 

înțelegere lăuntrică prin care între cel care oferă în numele 

Bisericii catehizarea și cel care o primește se stabilește întru 

Hristos o legătură vie, profundă. Altfel spus, țintim o 

                                                      

6 Numita teologie negativă, care dă seama de Taina lui Dumnezeu ca 

fiind de necuprins și de necircumscris prin definiții, concepte și discurs. 
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conlucrare, o împreună simțire lucrătoare care în ultimă 

instanță nu este altceva decât un transfer rezonator în termeni 

de experiență de viață, hrănit de un har de Sus care îi facă pe 

ambii lucrători ca angajare personală în comuniunea cu 

Dumnezeu și unul cu celălalt.   

Așteptarea de a rezona cu mesajul eclesial este legitimă 

mai ales întru conștiința că Biserica se ocupă cu aspectele 

esențiale legate de viețile noastră. Iar în această înțelegere 

păcătos este acela care se ocupă veșnic cu opusul esențialului, 

adică cu nimicul, cu perisabilul. Propovăduirea istorică 

personală a Domnului Iisus Hristos, prelungită astăzi prin cea 

a Bisericii, are în vedere înscrierea omului oricărei epoci în 

acele coordonate de viață care să îl facă viu lăuntric. Care îl 

așează în planul împlinirii personale. Care îi dau acces la 

veșnicia fericită, adică luminată de lucrarea harului 

dumnezeiesc. Pentru că poți fi viu biologic, dar simțirea ta 

sufletească să fie cea a unui om infestat de păcat și de 

neputință, de care te poate elibera numai harul sfințitor al lui 

Dumnezeu. 

Iar dacă, constatăm, obiectivul catehizării țintește 

rezultate dincolo de puterile și de competențele omenești, cum 

poate reuși atunci un demers ca acesta ? 

Simplu. Poate pentru că Dumnezeu Însuși vine în 

căutarea omului. Iată Taina și minunea care fac omul să fie 

invitat la un mod de viață suprafiresc, la o nuntă mistică, 

descoperind unirea cu Cel ce este, Sursa a toate. Dacă nu ar fi 

întins către noi din transcendent Însuși Domnul brațele Sale 

calde și primitoare către realitatea noastră imanentă, nimic nu 

ne-ar fi fost cu putință ca devenire îndumnezeitoare, întrucât 

prin nici o transformarea omenească omul nu poate gusta și se 

împărtăși din ceea ce este dincolo de creat. Îndumnezeirea, la 

care suntem invitați fără excepție cu toții, este darul fără de 

preț al Dumnezeului milei pentru fii și fiicele lui. „Tatăl nostru 

Care este în ceruri” ne dorește în comuniune cu El pentru 

totdeauna.  
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Astfel, catehizarea noastră este prilejuire de a face 

cunoștință cu Dumnezeul cel Viu, iarăși și iarăși, mai deplin, 

mai limpede, mai precis. Trebuie să Îl descoperim, să Îl 

cunoaștem întrucât „aceasta este viața veșnică, să Te cunoască 

pe Tine, Singurul Dumnezeu adevărat”(In 17, 3), o veșnicie 

care începe de aici și de acum, din viața noastră curentă 

înnobilată de Dumnezeu cu posibilități de a ne hrăni cu 

simțirea celor care sunt mai presus de lumea aceasta, specifice 

harului. Desigur, vorbim de o cunoaștere prin descoperire de 

Sus.   

Dificultatea catehizării contemporane reprezintă o ecuație 

cu două necunoscute, ea depinzând atât de dăruitor, adică de 

omul duhovnicesc, de cel care are experiența realităților 

mărturisite, cât și de primitor, care poate fi cineva angajat în 

viața Bisericii sau poate aflat doar la primii pași în 

descoperirea realității profunde. Catehizarea depinde deci în 

mod esențial atât de cum știm să transmitem, cât și de cum 

știm să primim. 

 

3bis. Despre dăruitor și primitor 

Dăruitorul este Biserica, prin lucrarea celor din viața ei 

cărora li s-a încredințat această misiune. Primitorul este oricine 

cu o minimă deschidere de a Îl primi pe Hristos în viața sa, în 

afară de căldicei și indiferenți de care Însuși Hristos nu se 

ocupă, ca unii care au zero disponibilitate de a Îi urma și 

cărora le respectă alegerea. „Dacă vrea cineva să vină după 

Mine, ... ”(Mt. 16, 24). 

Dat fiind contextul actual, și mă refer la acele medii 

umane care au intrat puțin sau deloc în contact cu lucrarea 

sfințitoare a Bisericii, în care reperele evanghelice rămân 

adesea necunoscute prin ignoranță, uneori fiind chiar deliberat 

marginalizate, dacă nu chiar prigonite, ne putem întreba cum 

poate fi transmisă bogăția vieții întru Hristos omului care nu o 

cere, nu o așteaptă, celui mai curând indiferent, chiar dacă nu 

în totalitate, în a o primi ? Deopotrivă, ne punem întreba noi 
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cei investiți în viața eclesială, cum să reușim transmiterea 

viului specific Bisericii în pofida sărăciei propriei trăiri și a 

puținătății resimțite ca propriu angajament personal pe calea 

mântuirii ? Cele două slăbiciuni, odată întâlnite, fac din 

catehizarea noastră un demers împuținat, vulnerabil, nedemn 

de cum învăța Hristos, ca Unul „Care avea putere” (Mt. 7, 29).  

Privind însă interacțiunea Mântuitorului cu oameni de 

condiții diferite, care se găseau împinși de nevoie în a 

abandona orice conveniență de distanțare și a irumpe efectiv în 

proximitatea Domnului în chipurile cele mai diferite, 

aruncându-se la picioarele Lui, atingându-i haina, fiind lăsați 

la El prin acoperișul casei, înțelegem că o bună primire în 

viața noastră a cuvântului lui Dumnezeu se poate face pe 

fondul propriei conștientizări a nevoii de El. După cum am 

spus anterior, ce ne facem cu starea unora obișnuiți mai curând 

să fie indiferenți - aici alimentează mult ideologicul și 

orientarea către preocupări preponderent în registrul ființării 

biologice - și deci neatenți la mesajul de viață care vine 

dinspre Sursa a tot viul ? Mântuitorul Însuși îi întreba pe 

oameni dacă cred că El poate face minunea cerută, le cerea 

participare, capacitate de a primi darul pe care Îl pregătea 

pentru ei, darul vindecării de cele mai multe ori, urmat 

îndeaproape de darul aprinderii în sufletele lor al doririi 

împărtășirii din cele cerești.  

Împreună lucrarea între dăruitor și primitor este absolut 

necesară. Iar aceasta se petrece în taina Bisericii, care este 

prelungirea și continuitatea prezenței Lui către noi, cei de azi.  

 

4.   Ce este Biserica? 

Biserica este o realitate uimitoare, de taină. Deși o putem 

defini intelectual, rămâne misterioasă în lucrarea și 

posibilitățile ei.  

În limbajul curent numim „biserică” clădirea, adică 

locașul de cult în care se desfășoară slujbele. Însă Biserica 

scrisă cu majusculă desemnează comunitatea credincioșilor, 
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care constituie Trupul lui Hristos, al Cărui membre suntem noi 

toți cei botezați în numele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul 

Duh, și al cărui cap este Însuși Iisus Hristos, omul-Dumnezeu. 

Clădirea „biserică” își datorează istoric numele prin faptul că 

aici se aduna pentru rugăciune Biserica – Trupul lui Hristos. 

Mărturisim Biserica a fi cea una, sfântă, sobornicească și 

apostolească prin recitarea Crezului la fiecare sfântă liturghie 

și ne referim la adunarea întru Hristos a celor aflați în dreapta 

credință, adică în orto-doxie, ceea ce semnifică drepta 

raportare și slăvire a lui Dumnezeu În calitatea noastră de 

ortodocși suntem continuatorii deplini ai Bisericii dintru 

început, universalitatea credinței noastre decurgând din 

corectitudinea, din adecvarea ei la Cine este Dumnezeu în 

realitate. Ereziile nu pot fi universale, sobornicești, pentru că 

sunt păreri limitate. Doar dreapta credință este universală. 

Cuprinderea Bisericii este mai mare decât am putea-o 

bănui la prima vedere. Îngerii, proorocii, sfinții, dar, 

deopotrivă, toți cei săvârșiți din această viață în nădejdea 

mântuirii lor, spre care s-au angajat prin botez și prin 

participarea lor când erau aici, în lume, la viața Bisericii, sunt 

deopotrivă Biserica. Biserica este astfel și în cer, și pe pământ, 

este a tuturor celor vii în Hristos de aici sau de dincolo, aceasta 

întrucât moartea nu este o aneantizare, ci doar Paști - trecere 

către un dincolo veșnic. 

5. Cu ce se ocupă Biserica ? 

Specialitatea Bisericii este comuniunea noastră cu Viul, 

ca una destinată să poarte către oameni Taina Prezenței Sursei 

Vieții, împărtășind astfel pe Hristos semenilor săi. Dacă nu ar 

fi avut în comun cu noi umanitatea, prin persoana istorică Iisus 

Hristos firea omenească reușind performanța de a atinge cote 

dumnezeiești de manifestare, nu am fi putut resimți pe Fiul lui 

Dumnezeu atât de apropiat.  

Dacă în urma Înălțării Sale nu am fi primit pogorârea Duhului 

Sfânt în umanitate, în lăuntrul inimilor noastre, simțirea 
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noastră în ceea ce Îl privește pe Dumnezeu ar fi păstrat 

neputințele de raportare specifice exteriorității.  

Dar noi suntem chemați la intimitate cu Domnul și 

Biserica oferă și mijloacele prin care acest lucru poate fi 

efectiv în viețile noastre. Aceasta este viața duhovnicească, 

firesc al înrâuririi pe care Duhul o manifestă asupra oamenilor 

orientați lăuntric spre El, rugător. 

Găsim aici imensa revoluție în planul cunoașterii pe care 

a primit-o omul care era dramatic adâncit în efectele căderii lui 

Adam. Și anume, redescoperirea cu inimă reînnoită a filiației 

care face din noi intimi ai lui Dumnezeu. Este destinul 

sfinților. Marea bucurie pentru cei mici ca noi este că aceștia 

nu sunt în nici un caz o castă a celor predestinați spre 

performanță, ci sfânt putem ajunge oricine dacă ne luăm în 

serios rolul istoric, descoperindu-ne propria unicitate în planul 

istoriei lumii și al veșniciei. Da, suntem unici, și unicitatea 

aceasta nu ne se va pierde prin aneantizare, ci scriindu-se, 

după cuvântul Domnului, numele noastre în ceruri, vom fi 

întotdeauna cu El. 

Este însă redutabil să îți permanentizezi neputințele fie și 

pentru câteva zile, darmite un an, doi sau o viață. Ce să mai 

spunem atunci de veșnicie ? De aceea Dumnezeu a rânduit 

oamenilor, din prea deplina și neînțeleasa de noi iubire a Sa, 

trecerea prin moarte, tocmai ca să nu se înveșnicească păcatul. 

Necuprinsă Taină. Însuși Sursa Vieții, om făcându-te, trece 

pentru noi această strâmtorare pentru a ne deschide nouă larg 

adevăratele posibilități ale omului, ale umanului, apropindu-ne 

întru El de ceea ce ar fi trebuit începând cu Adam să rămână 

oamenii dintru început.  

 

5bis. Ne poate ajuta Biserica să devenim prieteni cu 

Dumnezeu ? 

    

Desigur. Dumnezeu cel întrupat și înviat pentru noi ne-a 

arătat cât de mult iubește să fim vii, prin comuniunea cu El. 

Cele făcute o dată în istorie pentru noi se prelungesc prin viața 
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Bisericii către fiecare dintre noi, hrănire a noastră întru 

realitățile de Sus prin care învățăm să pipăim realități de 

dincolo de lumea aceasta.  

Nașterea noastră din apă și din Duh, adică botezul nostru, 

ne deschide tainic, mistic, pentru plinătatea vieții, care poate 

începe a fi gustată încă de pe acum. De aceea există Biserică, 

tocmai ca să ne introducă în aceste realități, așa cum Pronia lui 

Dumnezeu făcea că Domnul întrupat poposea lângă cutare sau 

cutare persoană pentru a îi transmite lumina trezirii lăuntrice.  

Biserica ne deprinde gustul celor duhovnicești. Dacă este 

ceva ce este specific lucrării Bisericii față de orice altă 

intreprindere a oamenilor în lume este aceea că ne dă să 

gustăm realitatea cu alți ochi, cu alte posibilități, cu altă 

simțire a inimii, toate acestea ca simțire în Duh.  

Ea cere însă demersul pocăinței, adică a unei schimbări 

de mentalitate care să lase să acceadă în cugetul nostru rosturi 

și sensuri noi, adânci, înnoitoare pentru starea lăuntrului 

nostru, transformatoare, mobilizatoare, luminoase. 

 

6. Poate exista catehizare fără iubire ? 

Nu. Oferta Bisericii către noi este doar din iubire.  

Ea nu are de-a face cu nimic ideologic, pentru că se 

desfășoară în planul ființei, în plan existențial. Ca și primirea 

acesteia, care cere tot iubire.  

A te pune în stare de primire înseamnă a îți deschide 

inima iubirii lui Hristos și lucrătorilor în ale cultivării 

sufletului tău pe care ți-i trimite în cale. A primi viața Lui în 

viața ta. 

Ne apare ca o evidență pentru noi, cei care ne-am asumat 

ca viață urmarea lui Hristos, că iubirea noastră pentru El cere, 

concret, purtarea de grijă pentru aproapele nostru, odată ce în 

noi s-a produs descoperirea reînnoitelor posibilități ale 

umanului.  

Suntem în general de acord, mai ales cei din mediul 

eclesial, că există o mare nevoie de catehizare. Aceasta este o 
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lucrare esențială a Bisericii în lume și slujitorii ei poartă 

misiunea de a o îndeplini.  

Desigur, o misiune a iubirii prin excelență. Pentru că nu 

poți catehiza eficient decât dacă iubești.  

Credem deci că rostul existenței unui catehism este să ne 

învețe cele necesare mântuirii noastre. Mântuirea noastră nu se 

produce însă prin asimilarea intelectuală a unor noțiuni despre 

Dumnezeu și lucrarea lui în istorie, fie ele cât de 

cuprinzătoare. Dar nici nu poate trece pe lângă a-L numi și a-L 

identifica pe Subiectul preocupării noastre.  

Catehizare presupune a te lăsa purtat către o încadrare cât 

mai corectă în viața Bisericii, implicit rezultând din aceasta 

posibilități sporite de resimțire a harului dumnezeiesc, o 

deschidere ființială fără echivalent cu orice altă ofertă 

omenească în planul cunoașterii. 

Numai că noi suntem bolnavi. Dacă nu conștientizăm 

aceasta, ne este cu neputință să resimțim nevoia de Doctor.  

Viața așa cum o trăiesc mulți dintre contemporanii noștri 

este egocentircă, antropocentrică, ignorând astfel, poate ca o 

moștenire acutizată de Modernitate, faptul că înțelegerea 

omului se poate realiza cel mai profund doar prin prisma 

legăturii noastre cu omul-Dumnezeu, Iisus Hristos, adevăratul 

și cel-mai-înalt-în-planul-ființării model uman.  

Catehizarea trebuie în chip necesar să ne pună în relație 

cu Modelul nostru. Nu este doar o copiere searbădă a unor 

proprietăți excepționale în plan moral, ci este comuniune cu 

Cel mai împlinit om din istorie, model al umanității noastre și 

Șansă excepțională pentru fiecare dintre noi să aflăm concret 

cum L-a vrut Însuși Dumnezeu pe om.  

Rațiunile dumnezeiești se decoperă însă ca o stare de har 

și nu prin postulatele rațiunii noastre analitice. De aceea avem 

nevoie să învățăm să iubim, în taina inimii, călăuziți lăuntric 

de Duhul Sfânt, Cel care se poate ruga în noi „cu suspine 

negrăite”. 
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7. Care este scopul trăirii creștine ? 

Să răspundă năzuinței adânci din sufletul fiecăruia dintre 

noi, și anume, aceea de a ne împlini ca oameni. Acest fapt ne 

este însă cu neputință fără dar de Sus. O spune întâi de toate 

Însuși Hristos prin acel „fără Mine nu puteți face nimic”. Fără 

invitarea Lui în viața noastră, până la unirea noastră tainică cu 

El, posibilitățile noastre în trăirea umanului sunt cât se poate 

de limitate. Creștinisumul poate face ca Dumnezeu să 

sălășluiască cât se poate de concret în noi conform 

încredințării Domnului către oameni că „vom veni și vom 

locui în ei”. Iar țelul vieții creștine este unirea noastră cu 

Hristos, fiind rolul Bisericii să ne ajute în împlinirea acestui 

sfânt deziderat. Suntem deci chemați la dobândirea prezenței 

harului dumnezeiesc, pe care îl experiem participând la Taina 

Bisericii, care să ne ajute să alegem doar ceea ce ne este de 

folos în perspectiva veșniciei. 

Sfântul Serafim de Sarov ne încredințează că scopul vieții 

noastre este dobândirea Duhului Sfânt și ne cere să 

„negociem” cu Domnul faptele noastre bune, adică să alegem 

acele acțiuni care înmulțesc prezența harului în noi. Doar întru 

Duhul Sfânt Îl putem cunoaște real pe Dumnezeu, întărește și 

sfântul Siluan athonitul, și cunoscându-L, dorirea noastră de a 

ieși din mizerie devine curentul principal de preocupare al 

vieții noastre. De altfel, nici nu îți poți vedea păcatul fără să fii 

luminat de Dumnezeu după cum nu putem distinge prin văz 

fără prezența luminii.  

Nu există creștinism autentic, trăit ortodox, care să nu ne 

poarte mai devreme sau mai târziu spre simțirea lăuntrică a 

harului dumnezeiesc prin care începe curățirea propriului eu. 

Ortodoxul nu poate fi nepracticant, ci doar practicant, așa cum 

un medic nu poate fi medic doar în diplome. A fi creștin 

înseamnă a traduce în practică, prin toată viața ta, chemarea lui 

Hristos. A da propriul tău răspuns chemării dumnezeiești pe 

care ai primit-o prin venirea ta, minunată, la viață. Mersul la 

biserică nu este deci o obligație, ci o făptuire personală 
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inevitabilă celui care caută să Îl simtă pe Dumnezeu în viața 

sa.  

Este de remarcat faptul că cunoașterea lui Dumnezeu nu se 

face doar prin intelect, ci prin întreaga noastră făptură, trup 

însuflețit, care participă existențial prin prezența harului, încă 

din această viață, la viața lui Dumnezeu.  

În consecință, rugăciunea, postul, participarea la slujbe nu 

pot constitui scopuri în sine. Faptul că postesc, mă rog, fac 

fapte bune sunt (doar) mijloace prin care să dobândesc 

asemănarea tot mai deplină cu Dumnezeul Cel prin excelență 

Sfânt. Asemănarea cu Dumnezeu țintește desăvârșirea noastră 

ca oameni, adică sfințenia conform lui „fiți desăvârșiți precum 

Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este” (Mt. 5, 48). Ținta este 

împreuna trăire cu Dumnezeu prin participarea harului în viața 

noastră.  

Creștinismul este trăirea Tainei prezenței dumnezeiești în 

mijlocul lumii. Biserica este tocmai acest mediu sfințitor prin 

care oamenii pot să Îl cunoască pe Dumnezeu. Astfel că un 

creștin catehizat nu este doar un cunoscător al faptelor istorice 

și doctrinare care țin de creștinism, ci un om viu, care 

sondează lăuntric prin rugăciunea inimii către harul lui 

Dumnezeu și prin Care se ghidează în viață. 

8. Cum lucrează catehizarea asupra noastră ? 

O catehizare autentică ar putea să ne fie de mare folos în 

gestionarea și buna trăire și chivernisire a posibilităților 

noastre omenești. Nu un set de informații despre Dumnezeu ne 

lipsește nouă, ci mai curând coordonatele autentice ale 

descoperirii lui Dumnezeu în istorie către oameni, prin care să 

putem accede la rândul nostru, printr-o investire cât se poate 

de personală, către El. De aceea Biserica și lucrează în plan 

existențial și nu doar intelectual, prioritizând transmiterea 

experienței de viață, altfel spus împărtășirea concretă și 

pragmatică de stare de duh și îndemnând la o făptuire 

teologică. Desigur, aceasta din urmă se cere a fi codificată 
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corect în plan intelectual, ne este necesar să știm cât de precis 

Cine este Subiectul iubirii noastre, Dumnezeul nostru cel viu. 

Un om întărit lăuntric prin propria-i experiență de a se 

ține de Hristos este mult mai greu de abătut de asprimile de tot 

felul care pot veni asupra lui. Sfântul Cosma al Etoliei, investit 

proniator spre catehizarea poporului său cu timp și fără timp, a 

salvat nu numai simțirea creștină, cât și pe cea națională în fața 

prigonitorilor timpului. Catehizarea dă robustețe propriei 

simțiri lăuntrice și așează inima în starea de receptare proprie 

primirii lucrării harului în tine. Astfel, te întărești ca om și 

capeți vigoare în a răzbate ca o mergere peste valurile vieții, 

purtat de realitatea credinței.  

Cei mai puternici oameni nu sunt cei care stăpânesc peste 

semenii lor, ci mai curând cei care își scapă din sclaviile 

lăuntrice propriile suflete, sclavii deseori stimulate și chiar 

cultivate astăzi în mediul virtual. O lume care te înconjoară 

doar cu spre ce ai poftă sfârșește prin a te înrobi fără putință de 

ieșire. Or, aici, fără Hristos nu putem reuși nimic. De aceea 

trebuie efectiv să Îl invităm lăuntric în viețile noastre. 

Catehizarea noastră ne poate ajuta în acest sens.   

Rolul catehismului ortodox este să ne descopere autentic 

învățătura creștină. Două mii de ani de predanie bisericească 

ne arată însă cât de anevoie este să porți către oameni Taina 

Fiului lui Dumnezeu venit prin Întrupare în mijlocul nostru 

pentru a ne face părtași vieții dumnezeiești. Aceasta întrucât 

disponibilitatea noastră lăuntrică, de primire spre înțelegere a 

unor fapte (istorice, sau mai curând de irumpere a veșniciei în 

interiorul istoriei) petrecute cu putere și înțelepciune mai 

presus de limitările omenești este condiționată de starea 

noastră de păcat. De aceea și propovăduirea începe cu 

îndemnul schimbării noastre, pocăiți-vă !  

Nicidecum în legătură cu mișcarea contemporană a celor 

ce își zic „pocăiți”, dar care ratează trăirea în Biserică 

refuzându-i în chip păcătos, paradoxal față de pretențiile de 

îndreptați, învățătura și Tainele, pocăința (meta-noia în gr., 

înnoirea nous-lui, a lăuntrului nostru cugetător și capabil de 
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relația cu Dumnezeu) cere o raportare ortodoxă pentru a fi ea 

însăși trăită eficient și în chip haric. Ea reprezintă înnoirea 

înțelegerii noastre, convertirea inimii noastre profunde, 

reașezarea cugetului nostru pe baze evanghelice, venirea 

noastră în fire după toate ieșirile noastre din fire cauzate de tot 

păcatul. Chemarea este pentru aici și acum ! neîntârziat se cere 

descoperirea înnoitoarei perspective de viață, o viață trăită 

după bunăvoirea lui Dumnezeu în noi.  

Să ne fie deci bine în această viață, așa cum  mulți 

căutăm, este cu neputință fără binele izvorât lăuntric din 

așezarea vieții noastre pe fundația de neclintit care este 

Hristos. Chemarea este spre (re)descoperirea firescului vieții 

așa, cum a dorit-o pentru noi Dumnezeu. Ortodoxia este 

sufletul omului, mărturisea părintele Rafail Noica, vizând 

așezarea noastră lăuntrică în deplină armonie cu gândul lui 

Dumnezeu pentru noi. De altfel, toate înstăinările vieții vin 

prin faptul că nu căutăm în orice facem să aflăm care este voia 

lui Dumnezeu, ceea ce ne-ar aduce cu siguranță o stare de 

luminare lăuntrică, de discernământ (care este o harismă 

duhovnicească, un dar de Sus și nu doar o corectă funcționare 

a minții pe criterii religioase) și bucuria inimii și fericită 

împlinire. 

În chip evident, cei mai în măsură să vorbească despre 

Dumnezeu sunt sfinții. Aceasta întrucât trăirea lor e grăitoare. 

Dumnezeu care îi locuiește și animă se lasă simțit în tot ceea 

ce sunt și fac ei. Tot omul venit în lume este fiu al lui 

Dumnezeu, însă nu toți îi semănăm, spune starețui Efrem al 

mănăstirii Vatoped. Creștinismul este drumul nostru spre a 

dobândi asemănarea. Cei ajunși la asemănarea cu El prin viața 

de pocăință și de înnoire sunt cei mai în măsură să 

teologhisească pentru că vorbesc din concretul experienței lor 

nemijlocite. Sfinții vorbesc precum odinioară Hristos, ca unii 

care au putere, iar noi resimțim în viețile noastre forța lor 

duhovnicească. 

Catehismul de față se dorește un stimulent al apetitului 

nostru de întâmpinare a mărturiilor date de sfinți. Sfinții sunt 
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oameni ca și noi, dar pe care onestitatea față de Dumnezeu și 

hotărârea cu care au dorit să aibă parte de El i-a purtat spre 

culmile desăvârșirii omenești. Ne vom inspira din cuvintele lor 

ca ale unora care Îl iubesc și Îl cunosc pe Dumnezeu. Iubindu-

ne, iar acum petrecând vii în plinătatea vieții începute ca și 

noi, de aici, sunt cei mai în măsură să ne împărtășească harul 

lui Dumnezeu și cunoașterea Dumnezeului celui Viu. 

 

9.   Este creștinismul o învățătură ? 

Creștinismul este infinit mai profund decât un set de 

învățături morale. Nu orice morală aduce har. Creștinismul nu 

poate fi redus nici la un set de precepte și de informații de 

ordin religios despre Dumnezeu. Creștinismul este o înviere 

duhovnicească pe care fiecare este chemat să o trăiască 

începând cu propriul botez. Viața duhovnicească spre care 

suntem chemați prin trăirea creștină este în fapt o viață de 

taină, mistică, o viață în care suprafața lucrurilor lasă să se 

întrevadă adâncul. Duhovnicescul este natura profundă a celor 

existente.  

Creștinismul este Taină. Pe măsură ce descoperim viața 

Bisericii înțelegem credința ca pe o reală participare la Taina 

Prezenței dumnezeiești. Creștinul se lasă pătruns lăuntric, și în 

toate aspectele vieții sale, de Taina Prezenței dumnezeiești. 

Creștinismul se înțelege (doar) duhovnicește dacă îi țintești 

esența și nu aspectele periferice. 

 

10.   Ce înseamnă „duhovnicesc” ? 

Toată viața creștină se centrează în jurul simțirii și trăirii 

„în duh”. Duhovnicia nu este atât o știință a Duhului, cât un 

savoir-vivre prin neîncetata descoperire lăuntrică că adevărații 

închinători sunt cei în Duh și în Adevăr. De aceea există 

duhovnici, ca să ne introducă în viața întru Duhul. 
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Adevărul este Hristos și Duhul Adevărului este Duhul 

Sfânt. Duhovnicesc este ceea ce se petrece sub inspirația și cu 

ajutorul Duhului Sfânt. 

Este tragică viața omului care se încăpățânează cu 

obstinație să aplice filtrul logicii sale la orice realitate a lumii 

considerând că în acest chip are de-a face cu adevărul. 

Realitatea este mai adâncă decât ce îngăduie descoperirea prin 

simțuri și prin rațiune. 

 

11. Ce trebuie să facem în calitatea noastră de 

creștini ?  

În Biserică nu „trebuie” să facem ceva. Tot ceea ce 

făptuim are valoare doar ca exercițiu al libertății noastre. Și 

tot ceea ce facem este pentru că vrem să ne împlinim în viața 

noastră, să fim cu adevărat fericiți - a se vedea Fericirile rostite 

pe munte de către Hristos.  

Avem deci îndatoriri în calitate de exigențe ale unei căi 

pe care o asumăm dacă vrem : „cel ce vrea să vină după Mine, 

să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze Mie” 

(Mc 8, 34). Cei care însă nu o asumă nu se vor putea bucura de 

Dumnezeu nici în această viață, nici în veșnicie. Acel „acasă” 

pe care numai Dumnezeu îl poate da sufletelor noastre va lipsi 

în cel care a ratat în această viață întâlnirea cu Dumnezeu.  

Este uimitoare pretenția celor care nu L-au „suportat” 

câteva ore pe săptămână pe Dumnezeu prin rugăciunea 

Bisericii să vrea să-și petreacă veșnicia cu El, după cum este 

uimitoare pretenția celor împătimiți cu tot felul de patimi să 

pretindă că ar putea suporta proximitatea lui Dumnezeu acolo 

unde nu-și pot urma patimile. Ei înșiși se exclud dacă nu se 

încredințează încă de pe acum, așa cum un sportiv se 

antrenează încetul cu încetul până crește ca performanță, 

ritmului de viață propus de Biserică.  

De aceea, în Biserică vorbim în mod necesar de asceză, 

de ne-voință ca tăiere liber asumată a voii mele păcătoase 
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pentru a pune în mine în chip fericit voia înaltă și luminătoare 

a lui Dumnezeu prin ascultarea de duhovnic.  

Garantul libertății noastre este harul dumnezeiesc, care 

niciodată nu ne va obliga cu ceva. Doar păcatul obligă pe om, 

prin constrângere, prin adicție, prin neputință.  

 

12. Care ar trebui să fie preocuparea noastră 

prioritară ? 

 

Hristos ne învață însă să așezăm judicios prioritățile 

noastre.  

Oamenii se îngrijesc în general să le fie bine în viață, să 

fie sănătoși, să aibă tot ce le trebuie. Există însă un esențial 

care nu trebuie ratat, mai presus de abordarea vieții noastre în 

coordonatele biologicului și somaticului. „Căutați întâi de 

toate Împărăția Cerurilor și toate acestea se vor adăuga vouă” 

(Mt 6, 33), ne spune Hristos.  

„Toate acestea” sunt cele necesare vieții de acum.  

Însă nimic pe lume nu este mai de preț decât câștigarea 

fericită a propriului suflet, cel adesea împrăștiat și cheltuit pe 

nimic prin indiferența și delăsarea cu care lăsăm să intre și să 

se statornicească în el pornirile și apucăturile rele, după 

cuvântul Mântuitorului: „ce va folosi omului de ar dobândi 

lumea toată și-și va pierde sufletul său? Sau ce va da omul, în 

schimb, pentru sufletul său?” (Mc 8, 36-37). 

Când simțurile duhovnicești se activează, sufletul resimte 

realitatea credinței în Hristos în termeni lăuntrici de Înviere, 

luminos, simțire care este antidotul cel mai eficace pentru 

deviațiile ideologice de tip secularist.  

Pentru că, constatăm, contrariul bunei griji este 

secularizarea, care induce neglijența și nepăsarea pentru 

propria mântuire.  

De aceea și răspunsul cel mai bun care i se poate da este 

simțirea în duh, proprie vieții eclesiale. Altfel spus, trăirea și 

preocuparea de a ne cultiva întru propria mântuire. 
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13.  Ce înseamnă „mântuire” ? 

Mântuirea înseamnă sfințirea omului. Înseamnă 

îndumnezeirea noastră. Înseamnă participarea prin 

transformarea noastră profundă la viața pe care Dumnezeu 

Însuși ne-o dăruiește, eliberându-ne din robia păcatului și a 

morții. Înseamnă dobândirea de proprietăți dumnezeiești prin 

unirea noastră cu Dumnezeu și împărtășirea noastră din ce Îi 

este propriu Lui.  

Mântuirea ne-a fost făcută cu putință prin întruparea, 

jertfa, învierea și înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la 

cer. Ne-o însușim prin harul dumnezeiesc cu care suntem 

chemați să împreună făptuim credința și faptele bune. De 

mântuire se poate împărtăși orice om venit în lume, căci 

Dumnezeu voiește ca „toți oamenii să se mântuiască și la 

cunoștința Adevărului să vină » (I Timotei 2, 4). Doar 

„Adevărul ne va face liberi”. 

Voiesc însă oamenii Adevărul ? Aici este răspunsul pe 

care fiecare în parte îl dă cu glasul conștiinței sale și care va 

face în veșnicie diferența între mântuit sau osândit. Dreapta 

credință, smerenia și faptele bune sunt absolut necesare pe 

acest drum de înviere personală. 

 

14.   Unde se găsește Adevărul care duce la mântuire? 

Hristos Însuși este Adevărul, Calea și Viața.  

Viața în Adevăr pe care Biserica o oferă lumii, cu alte 

cuvinte, adevărul vieții eclesiale este împărtășire din Adevărul 

Hristos. Doar relația duhovnicească cu El ne ține în Adevăr.  

Biserica a păstrat nealterată învățătura Mântuitorului. De 

aceea se numește ortodoxă. Prin Biserică, „stâlpul și temelia 

adevărului” (I Timotei 3, 15), ne mântuim.  

 

15. De la cine are Biserica adevărul mântuirii?  

Biserica transmite acest adevăr de la Însuși Mântuitorul 

Iisus Hristos. Rostind după Înviere îndemnul „mergând, 
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învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al 

Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte 

v-am poruncit vouă”, ne deschide accesul la acest adevăr 

mânuitor nouă, tuturor. 

Adevărul vieții întru Dumnezeu a fost vestit mai înainte 

prin patriarhii, drepții și proorocii Vechiului Testament, pe 

care îi mărturisim în Crez ca fiind inspirați de Duhul Sfânt, și 

apoi în chip desăvârșit de Însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat, 

Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul, după cum spune 

sfântul apostol Pavel:  

 

„După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri și în 

multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin prooroci, 

în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin 

Fiul, pe Care L-a pus moștenitor a toate și prin Care 

a făcut și veacurile; Care fiind strălucirea slavei și 

chipul ființei Lui și Care ține toate cu cuvântul 

puterii Sale” (Evrei 1, 1-3). 

 

16.  Cum a dat Dumnezeu acest adevăr?  

Acest adevăr ni s-a dat prin descoperire dumnezeiască.  

Îl reîmprospătează neîncetat conștiințelor noastre prin 

prezența Duhului Sfânt în lume, lucrător prin viața și prin 

sfintele Taine ale Bisericii.  

Duhul Sfânt, un alt Mângâietor, ne amintește toate pe care 

ni le-a încredințat Hristos, după cum ne-a asigurat El Însuși. 
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17. Este cu putință ca Dumnezeu să Se descopere 

oamenilor?  

 

Cu siguranță, istoria însăși o mărturisește. Aceasta mai 

ales prin viețile pline de ospitalitate lăuntrică descoperirii de 

Sus care sunt cele ale sfinților.  

Dacă există printre oameni cunoaştere a lui Dumnezeu 

este pentru că Însuşi Dumnezeu a dorit-o și a oferit-o (I Cor. 

1, 21). Dumnezeu se descoperă pe Sine omului întrucât acesta 

din urmă nu este capabil prin nici o competenţă omenească, cu 

de la sine putere, să o facă. Creatul nu are în nici un chip acces 

la necreat, prin nici o energie sau transformare, dacă nu ar 

exista dinspre necreat spre creat „întinse” „mâinile” energiilor 

necreate dumnezeiești.  

Dumnezeu ni se descoperă în istorie nu din necesitate, ci 

din iubire, ca dăruire, până la plinătatea gestului Întrupării. 

Pentru că „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea” (In. 3, 16) 

încât a rânduit ca Fiul cel Unul născut mai înainte de veacuri 

să asume prin Întrupare firea omului, să devină om intrând 

astfel fizic ca prezență în istorie şi în acest chip omul cel căzut 

în păcat să poată întalni ca partener de dialog, persoană către 

persoană, pe omul-Dumnezeu.  

Sfânta Scriptură însăși ne învață că Dumnezeu a păstrat 

mereu legătura cu oamenii făcându-se descoperit lor: „în multe 

rânduri și în multe chipuri odinioară Dumnezeu grăind 

părinților prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă a 

grăit noua întru Fiul” (Evr. 1,1). Ca Sursă a vieții si a iubirii, 

Dumnezeu Se descoperă continuu oamenilor : „vom veni la el 

şi vom face locaş la el” (In 14, 23). El nu este niciodată prea 

„sus” sau prea „departe”, pentru ca El sălășluiește în noi prin 

sfântul botez, se face cunoscut în „cămara” inimii noastre. 

Descoperirea dumnezeiască privește pe orice om și el poate să 

o primească pentru că chipul lui Dumnezeu este în el și îl face 

compatibil cu simțirea și (re)cunoașterea lui Dumnezeu. Cu 
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alte cuvinte, fiind oamenii „chipul si asemănarea lui 

Dumnezeu”, sunt îndreptățiți la cinstea descoperirilor de Sus. 

Această cinste a mers până acolo încât Descoperirea deplină 

adusă de Fiul lui Dumnezeu pe pământ s-a facut prin 

întruparea Sa.  

Credinciosul poate primi Descoperirea dumnezeiască 

purtat de dorul fierbinte după Dumnezeu, care e urmare a 

arderii lăuntrice provocate de focul Duhului pogorât peste el în 

viața Bisericii. Psalmistul lămurește aceasta zicând: „În ce 

chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa Te dorește sufletul 

meu pe Tine, Dumnezeule. Însetat-a sufletul meu de 

Dumnezeul cel viu; când voi veni și mă voi arăta feței lui 

Dumnezeu?” (Ps. 41, 1-2). Un scriitor bisericesc arată astfel 

suspinul inimii sale după Dumnezeu: „Că ne-ai făcut spre a Te 

căuta și neliniștit este sufletul nostru până nu se va odihni întru 

Tine” (Fer. Augustin, Mărturisiri, I, 1, Migne, P. L., XXXII, 

col. 661). Ca ființă înzestrată cu rațiune, și aceasta o 

consecință a „chipul lui Dumnezeu” din el, omul poate primi 

adevăruri din partea lui Dumnezeu. Acesta, în nesfârșita Sa 

înțelepciune proniatoare, ușurează căile de înțelegere a 

adevărurilor date în cei care s-au făcut vrednici de El printr-o 

viață aleasă și au primit harul Duhului Sfânt. 

Perioada Vechiului Legământ în care Dumnezeu „s-a 

descoperit în multe rânduri şi în multe feluri” (Evr. 1, 1), 

culminând cu Legea dată prin Moise, este întrucâtva copilăria 

umanităţii în drumul ei de descoperire-cunoaştere - împărtăşire 

din viaţa lui Dumnezeu. Pentru ca intrând în perioada Noului 

Legământ, pecetluit cu însăşi Întruparea şi Jertfa lui Hristos, la 

plinirea vremii, umanitatea să trăiască Împărăţia lui Dumnezeu 

pe pământ, prin Biserică, venită „cu putere multă” la 

Cincizecime şi permanentizată în Cincizecimea 

la infinit repetată-actualizată care este jertfa euharistică. În 
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Ortodoxie gestul împărtăşirii continue

7
 cu Hristos este, departe 

de o pretinsă influenţă catolică, gestul normalităţii. Cel care 

arde de dorul permanentizării duhului liturghiei în viaţa sa 

îndrăzneşte, în ascultare de părintele său, să caute continua sa 

participare liturgică ca expresie concretă a opţiunii sale 

existenţiale pentru viaţa veşnică. 

 

18. Ce dovedește din partea lui Dumnezeu această 

descoperire?  

Iubire nesfârșită. Descoperirea dumnezeiască arată 

necuprinsa iubire a lui Dumnezeu pentru oameni : 

 

„Așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel 

Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu 

piară, ci să aibă viaţă veşnică” ( In 3, 16).  

 

Dumnezeu este iubire (I In 4, 8). O imensitate de iubire. 

Prin ea Dumnezeu revarsă asupra întregii făpturi, precum un 

Soare, lumina și căldura Sa cele mai presus de fire și o ajută să 

se împărtășească cât pe deplin posibil de puterea cea de Sus și 

de adevărul cel mântuitor.  

Descoperirea lui Dumnezeu e însăși această lumină 

călăuzitoare vieților noastre ce ni s-a dat din nesfârșita iubire 

de Sus pentru noi. Ea prilejuiește în om mutarea de 

la moarte la viaţă, la viaţa – chip de împărtăşire din viaţa 

„Celui ce este” (Exod 3, 14) veşnic. Descoperind pe 

Dumnezeu omul începe a trăi veşnicia, întrucât „aceasta este 

viaţa veşnică, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 

adevărat, si pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis” (In. 17, 3). 

Revelaţia nu poate fi concepută în nici un chip ca simplă 

opţiune în plan existenţial pentru om, ci ca însăşi şansa 

împlinirii lui la nivel ontologic. Chemarea adresată de 

                                                      

7 Împărtăşirea continuă cu Sfintele Taine (dosarul unei controverse-

mărturiile Tradiţiei), ed. Deisis, Sibiu, 2006. 
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Dumnezeu încă de la facerea omului este o chemare a 

împreună-vieţuirii veşnice. Iar „da”-ul omului a primit în 

istorie chipul Vechiului şi Noului Legământ, al Vechii și Noii 

Alianţe (în fr. alliance = inel de logodnă), al „logodnei” 

Vechiului Testament care se desăvârșește prin „Taina 

Cununiei” care este Noul Testament – Noul Legământ între 

om și Dumnezeu întru Hristos omul-Dumnezeu. Promiţând 

fidelitatea sa lui Dumnezeu, omul pune începutul bun al ieşirii 

sale din consecinţele „nu”-ului adamic care dăduse consistenţă 

morţii şi distrugerii în lume, gest care se va desăvârşi prin 

„da”-ul Învierii venite prin Hristos. 

Descoperirea dumnezeiască, în înţelesul ei de lucrare mai 

presus de înţelegere, se arată ca Taină de neînţeles şi de 

necuprins ca una ce este în strânsă legătură cu Dumnezeu. 

Revelaţia este demersul dumnezeiesc care face posibilă 

împărtăşirea omului din cele mai presus de firea sa în măsura 

în care omul răspunde cu „da”-ul său chemării către 

înveşnicire. Prin revelaţie, peste abisul ontologic care separă 

creatorul de creatură, se aşterne o punte pe care reciprocitatea 

iubirii o face consistentă şi prin care Dumnezeu se sălăşluieşte 

în intimitatea celor care vor să devină copiii Săi. Asumându-l 

ca „Tatăl nostru”, copiii se împărtăşesc astfel din harul 

dumnezeiesc care se face în ei pedagogie a mântuirii. 

 

19. Ce reprezintă revelația sau descoperirea 

dumnezeiască? 

Descoperirea dumnezeiască sau revelația este 

împărtășirea de înțelegere despre Cine este Dumnezeu și de 

comuniune cu El, adevărată hrană de Sus pe care Dumnezeu a 

dat-o oamenilor pentru ca aceștia, cunoscându-L, primind prin 

propria lor voie liberă voia și lucrarea Lui în viața lor, să-L 

urmeze, să-I împlinească voia și prin aceasta să se unească cu 

El, câștigându-și astfel mântuirea. Descoperirea de sus oferă 

orizontul devenirii noastre întru a trăi viața pe care Însuși 

Dumnezeu o dăruiește omului, o viață minunată, cu făptuiri 
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care depășesc limitările omenești, adică cu minuni. Cea mai 

cuprinzătoare minune este însăși câștigarea mântuirii noastre, 

fapt cu totul imposibil pentru puterile omului dacă nu ar ajuta 

harul dumnezeiesc. 

 

20. Dumnezeu a dat descoperirea Sa pentru toți 

oamenii? 

Cu siguranță că descoperirea dumnezeiască îi privește pe 

toți oamenii. Orice suflet venit în lume primește chemarea 

către sfințenie. „Fiţi Sfinţi” (I Petru 1, 16; Levitic 11, 44), 

după cum Mântuitorul îndeamnă: „Fiţi desăvârşiţi, precum 

Tatăl vostru cel din ceruri desăvârşit este” (Mt 5, 48).  

Descoperire direct de la Dumnezeu au primit însă cei mai 

curați cu inima și mai primitori lăuntric ai Tainei, cu smerită 

disponibilitate maximă de ascultare, care la rândul lor s-au 

ostenit cu lucrarea de a o vesti celor ce doresc a o primi la 

fiecare epocă în parte. Astfel, sfinții întrupează prin trăire 

nemijlocită Viul revărsat dinpre Domnul spre umanitate și îl 

împărtășesc semenilor lor.  

Cu cât un om arde lăuntric mai viu în Hristos, cu atât 

flacăra credinței sale devine prilejul aprinderii altora și altora, 

precum lumina primită de Paști unii de la alții, deschizându-i 

astfel către realitățile cerești. Desigur, totul în concretul trăirii 

de zi cu zi ca și câștigare a unirii cu Dumnezeu clipă de clipă, 

prin continua tindere către El, rugătoare.   

 

21. De ce nu toți oamenii pot primi Descoperirea 

direct de la Dumnezeu? 

 

„Fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe 

Dumnezeu” (Mt 5, 8).  

Observă sfântul Ioan Gură de Aur că Dumnezeu ar vrea 

ca toți oamenii să primească cuvântul Lui direct pe „tablele” 

inimilor lor, duhovnicește, dar din cauza necurăției lăuntrice, 

din cauza „învârtoșării” inimilor noastre au fost necesare în 
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istorie tablele de piatră ale lui Moise și toată Predania 

Bisericii.  

A putea contempla pe Dumnezeu pentru ca apoi să Îl poți 

vesti oamenilor cere imperativ curăți(re)a inimii. Urmare a 

căderii în păcat a protopărinților noștri, și deci a fragilizării 

firii omenești pe care o moștenim prin naștere cu toții, precum 

și a neputințelor care țin de propria noastră făptuire, se cere 

curățirea noastră prin pocăință. Iar cei care o făptuiesc pot 

ajunge să se dăruiască cuvântării despre Dumnezeu.  

Au existat în istorie oameni cu o statură duhovnicească 

înaltă, sfinții, care au împlinit în chip strălucit o astfel de 

misiune dumnezeiască. Să pășim pe urmele lor cu conștiința că 

contemplarea lui Dumnezeu începe în oricine se înscrie în 

experiența pocăinței pentru propriile păcate și neputințe. Harul 

dumnezeiesc binevoiește în cel care se pocăiește și îi aduce, 

prin stăruință, simțirea lăuntrică a propriei învieri.  

 

22.  Cine au fost vestitorii Descoperirii dumnezeiesti?  

 

Istoria cunoaște perioada Vechiului Legământ dintre 

Dumnezeu și oameni, mărturie de unire întru reciprocă 

fidelitate (evocată astăzi cu evlavie în slujirea Tainei 

Cununiei) întru ferirea de idolatrie, în care oameni aleși de 

Pronia lui Dumnezeu au binevestit poporului ales cele ce 

aveau să fie, pregătindu-l astfel pentru  pentru primirea Fiului 

lui Dumnezeu în istorie, prin Întrupare, Care se face El Însuși 

pecetluire a unității (redobândite în urma căderii) între 

umanitate și dumnezeire, printr-un Nou Legământ. Oamenii 

aleși de Dumnezeu în acest scop au fost patriarhii, Moise, 

drepții și proorocii, care au primit și au vestit cuvântul lui 

Dumnezeu în sânul poporului evreu. Această Descoperire a 

fost adusă oamenilor în chip deplin și desăvârșit de Însuși Fiul 

lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, „Lumina 

cea adevarată Care luminează pe tot omul ce vine în lume” (In 

1, 9). Mântuitorul a răspândit în lume Descoperirea 

dumnezeiască prin Sfinții Săi Apostoli și Ucenici, în Biserica 
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întemeiată de El, pornită la misiune în istorie odată cu 

momentul Cincizecimii prin darul îmbrăcării apostolilor cu 

putere de Sus (precizează sfântul Porfirie Kavsokalivitul că 

începutul Bisericii este în veșnicie, întrucât Capul ei, Hristos, 

este veșnic). Și ne cere să o continuăm prin slujirea 

dumnezeieștii liturghii. 

Liturghia este trăirea Împărăţiei, care departe de o 

(psihologică) primire a unor informaţii despre Dumnezeu, Îl 

revelează experienţial în gestul rugăciunii duse până la 

măsurile ultime ale împărtăşirii cu Sfintelor Taine, cu 

Dumnezeu Însuşi. Dumnezeu Se împărtăşeşte astfel omului 

prin liturghie pe Sine Însuşi şi viaţa Sa. Prin liturghie, prin 

aşezarea omului pe făgaşul corectitudinii dogmatice, a 

corectitudinii raportării la El descoperită omenirii prin 

Revelaţie, omul trăiește dogma care nu este altceva decât 

expresie vie a gestului omenesc de întâlnire cu fiinţarea 

dumnezeiască şi care cere minţii o părăsire a cugetării în plan 

orizontal pentru a putea primi de Sus cele necesare mântuirii : 

„dogma ne pune în faţa fiinţării dumnezeieşti fără a ne 

propune vreo explicaţie raţională”
8
.  

Liturghia este dogma trăită viu prin gest de împărtăşire, 

întrucât doar cel ce crede curat se poate apropia de Sfintele 

Taine, gest următor dreptei mărturisiri realizate liturgic prin 

mărturisirea Simbolului de credinţă (Crezului). Iar 

binecuvântarea împărtăşirii cu Dumnezeu vine în urma 

binecuvântării duhovnicului prin cuvintele căruia cuvântul lui 

Dumnezeu cel teo-logic se grăieşte în inima omului. 

Ascultarea de duhovnic este trans-raţională, este har lucrător 

peste competenţa omenească. Iar duhovnicul, prin cuvântul 

căruia se prilejuiește lucrarea Duhului Sfânt în inima 

credinciosului, are datoria să-şi încredinţeze toată cercetarea şi 

încordarea duhovnicească primirii celor de Sus. În acest chip, 

                                                      

8 Arhimandritul Sofronie, Naşterea întru Împărăţia cea Neclătită, ed. 

Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 76. 
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insuflarea Duhului Sfânt, departe de a fi fost un moment de 

efervescenţă în trăirea Bisericii primelor veacuri, lucrează în 

acelaşi sfânt chip şi astăzi în a răspunde nevoilor de mântuire 

ale omului. Ascultarea de duhovnic este revelarea lui 

Dumnezeu în om, iar duhovnicul este organ al harului 

dumnezeiesc pentru cel care se adăposteşte sub paternitatea sa 

duhovnicească. Prin duhovnic, omul se configurează 

duhovniceşte pentru a se împărtăşi din prezenţa dumnezeiască. 

Gesturile de filiaţie sau de paternitate sunt prelungiri ale 

slujirii liturgice. Iată experienţa în acest sens a arhimandritului 

Sofronie, descrisă de ieromonahul Nicolai Saharov: 

 

„Cuvintele „liturghia de după liturghie” exprimă cât 

se poate de bine adevăratul caracter al cuvântărilor 

Stareţului: cuvântul rostit de el devenea un har 

povăţuitor în cele ale tainelor, un fel de prelungire a 

stării liturgice înaintea feţei Domnului. În aceste 

cuvântări se putea simţi cu deosebită putere cât de 

strâns era legată viziunea lui dogmatică cu întregul 

proces al vieţii duhovniceşti lăuntrice [... ] Stareţul se 

aduna lăuntric cu toată fiinţa sa, şi încordat, căuta 

cuvânt prin rugăciune. Inima Stareţului, subţiată de 

mulţi ani de plâns şi suferinţe, ca un radar foarte 

sensibil, era în stare să prindă cele mai subţiri 

mişcări ale Duhului care „unde voieşte suflă” (In. 3, 

8). Şi parcă intrând în acel şuvoi al veşniciei, începea 

să vorbească [...] prin cuvântul lui cuprindea pe cei 

de faţă şi le înălţa cugetul în acea lume unde 

realităţile dumnezeieşti se contemplă ca ceva vădit”
 9
 

 

Prin cuvântul de părinte, Revelaţia, înţeleasă 

ca descoperire adresată de Dumnezeu Bisericii prin Sfânta 

                                                      

9 Idem, Cuvântări duhovniceşti, vol. I, ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 

2004, pp. 16-17. 
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Tradiţie (şi prin Sfânta Scriptură care este parte a Sfintei 

Tradiții), găseşte cale spre inima omului în chip personalizat, 

în chip de cuvânt adresat de Dumnezeu inimii lui şi oferindu-i 

reperele propriei sale mântuiri. Omul cultivat teologic nu este 

nici pe departe omul manipulator de repere de 

tip informaţie religioasă, ci omul inspirat, insuflat în duh de 

rugăciune, care încearcă „să prindă”, într-un continuu efort de 

ajustare interioară, ceea ce Duhul doreste să-i împărtăşească. 

Cuvântul lui Dumnezeu, odată primit, este viu şi este părtăşie 

la viaţa divină. Este împărtăşire personală din prezenţa 

dumnezeiască, şi deopotrivă îndumnezeitoare: 

 

„Biserica – şi aş zice cultura Bisericii – nu ţine de a 

informa pe orişicine. Dumnezeu, prin Biserică, ţine a 

împărtăşi omului. Împărtăşind omului ceva din viaţa 

Lui”, omul [...] „merge nu „studiind”, ci trăind, 

merge până unde, într-o bună zi, va şti toate câte ştie 

Dumnezeu”.
 10

 

 

23.   De ce este prioritară descoperirea dumnezeiască 

în fața raționamentelor omenești în lucrarea mântuirii ?  

 

Întâlnirea cu Dumnezeu prin iubire este de necuprins 

printr-o demonstrație intelectuală (filosofică, metafizică ori 

științifică). De altfel, orice îndrăgostire scapă ca dinamică 

posibilităților de circumscriere a fenomenului doar prin științe, 

bogăția de trăire lăuntrică fiind mai presus de orice formalizare 

și închidere în concepte. Prin credinţă primim, spune sfântul 

Maxim Mărturisitorul, posibilitatea unei reale cunoașteri a 

celor de necuprins prin exercițiul rațiunii omenești (eficientă 

prin puterile ei naturale cu categoriile lumii în care trăim, dar 

                                                      

10 Ieromonahul Rafail Noica, Cultura Duhului, ed. Reîntregirea, Alba 

Iulia, 2002, pp. 15-16. 
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în imposibilitate de a cunoaște prin propriile ei puteri 

necreatul, ca unul aflat dincolo de orizontul său). Cunoașterea 

lui Dumnezeu se ptrece diferit de cunoașterea celor create :  

 

„Cunoştinţele lucrurilor îşi au raţiunile proprii, unite 

fizic cu ele, spre demonstrarea lor. Prin acestea 

primesc în chip natural definiţia lor [...] Toate 

existenţele se numesc inteligibile, întrucât principiile 

cunoaşterii pot fi demonstrate. Dumnezeu însă e 

numit neînţelesul, pentru că e crezut numai că există, 

pe baza celor ce pot fi înţelese. [...] Dumnezeu însă 

este numai crezut că există, pe baza raţiunilor din 

lucruri. [...] El dăruieşte celor evlavioşi o credinţă în 

existenţa Lui mai întemeiată decât orice 

demonstraţie. Căci credinţa este o cunoaştere 

adevărată, întemeiată pe principii ce nu pot fi 

demonstrate, ca una ce este temelia lucrurilor mai 

presus de minte şi de raţiune.” 

 

De asemenea, sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să 

ne încredem totdeauna în Dumnezeu chiar atunci când 

cuvântul Lui pare a fi împotriva felului nostru de a judeca și de 

a vedea. Judecata și vederea noastră se pot înșela, cuvântul 

Lui, niciodată. Este cuprinderea diferită între o navigare prin 

gps, cu posibilități de a avea o vedere de altitudine, și 

navigarea prin propria percepție, inevitabil limitată. Orizontul 

privirii dumnezeiești nu seamănă cu nimic ca nelimitare cu 

posibilitățile restrânse omenești.   

 

24.  Există una sau mai multe Descoperiri ? 

 

Descoperirea dumnezeiască este una singură. Este unică. 

Ea împletește manifestarea lui Dumnezeu prin acte și inițiative 

de Sus cu istoria oamenilor. Summum-ul ei, evenimentul 

Întrupării Fiului lui Dumnezeu în lume, este unic și 

nerepetabil, prin Înălțarea Sa Hristos rămânând același 
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Dumnezeu, dar și aceeași persoană concretă umană istorică, în 

veșnicie.  

Unii tâlcuitori teologi au ținut să distingă, fără ca aceasta 

să însemne cumva o separare între cele două, descoperirea 

venită spre noi pe calea firii, a naturii înconjurătoare, a firii 

noastre omenești, numită de ei și „Revelație naturală”, de 

descoperirea dată pe calea mai presus de fire, adică 

suprafirească, numită de ei și „Revelația supranaturală”, prin 

acte și intervenții cu totul deosebite. Întrucât însă și prima cere 

o lucrare a harului ca facilitare a intuirii celor nevăzute prin 

intermediul celor văzute, este greu de numit exclusiv cea din 

urmă suprafirească, odată ce și prima este prin aceea că 

necesită lucrarea harului. Această împărțire ne apare a fi mai 

curând teoretică. Numita revelație suprafirească se desfășoară 

și își produce roadele în cadrul celei naturale ca un fel de ieșire 

mai accentuată în relief a lucrării lui Dumnezeu de conducere 

a lumii fizice și istorice spre ținta spre care a fost creată, 

sugerează părintele Dumitru Stăniloae. Noi reținem că nu 

există însă descoperire fără har, indiferent dacă se face prin 

intermediul contemplării lumii sau prin acte deosebite.  

 

25.  Ce se înțelege prin Descoperirea pe calea firii ?  

 

Este descoperirea prin intermediul naturii, ajutată de 

intuițiile inspirate de harul dumnezeiesc. Prin Descoperirea pe 

calea firii se poate înțelege o exercitare a puterii omenești de 

pătrundere prin înțelegere facilitată de felul în care natura 

înconjurătoare și firea omenească ne dezvăluie aspecte cu 

privire la existența și unele însușiri ale lui Dumnezeu. Revelația 

naturală nu se referă în consecință doar la natura înconjurătoare, nu 

privește doar raționalitatea existențelor nepersonale, ci și natura 

rațională a omului, chipul său de manifestare ca persoană. Desigur, 

subliniem, tot puterea lui Dumnezeu dilată conștiința umană 

spre o astfel de cuprindere și lecturare cu conținut teologic, 

fiind un demers teonom, și nu autonom.  
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Spre exemplu, natura în mijlocul căreia trăim ne spune că 

este Cineva care a făcut-o. Mintea ne spune că zidirea trebuie 

să aibă un Ziditor pentru ca nu poate fi ceva pricinuit fără un 

pricinuitor. Ordinea și frumusețea alcătuirii lumii oglindesc 

lucrarea unui Făcător atotputernic, preaînțelept și preaiubitor. 

Întreaga fire ne grăiește despre Dumnezeu, după cuvântul 

Psalmistului: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea 

mâinilor Lui o vestește tăria.” (Ps. 18, 1-4). Întreaga făptură, 

prin ordinea și prin armonia ei, arată strigă pe Stăpânul și 

Făcătorul ei, spune sfântul Atanasie.
11

 „Întreabă lumea, 

podoaba cerului, și vezi dacă nu-ți răspund după înțelegerea 

lor: "Dumnezeu ne-a făcut". Lucrurile acestea le-au cercetat și 

nobilii filozofi și din artă au cunoscut pe artist”.
12

 Sfântul 

apostol Pavel întărește și adâncește cuvântul Psalmistului: 

„Cele nevăzute ale lui (Dumnezeu) de la facerea lumii, 

înțelegându-se din făpturi, adică veșnica Lui putere și 

dumnezeire, așa ca ei să fie fără cuvânt de aparare" (Rom. 1, 

20). 

Există intuiții științifice contemporane care converg cu 

astfel de simțiri din psalmi sau din teologhisirea sfinților. 

Descoperirea principiului anthropic, care din punctul de 

vedere al probabilităților matematice pune în evidență 

imposibilitatea calibrării atât de perfecte și de la sine a tuturor 

constantelor fizice universale pentru a avea versiunea actuală 

de univers, favorabilă apariției vieții, și chiar a vieții cu 

conștiință, este echivalentă afirmării unei complicități în 

devenirea istorică a universului chiar înaintea apariției vieții. 

Bernard d’Espagnat, mare fizician contemporan francez și 

filosof, vorbește în ceea ce îl privește despre realul acoperit, 

adică despre un real aflat dincolo de realul de contact, de 

interfață, accesibil științelor și cu care putem interacționa fizic 

                                                      

11 Sfântul Atanasie, Contra Grecilor, Migne, P. G., XXV, col. 68. 
12 Fericitul Augustin, Cuvântări 141, 2, 2, Migne, P. L., XXXVIII, col. 

776. 
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în măsurătorile noastre, manifestându-se precum partea în 

imersiune a unui iceberg la care avem acces doar la cea 

vizibilă, punându-și întrebarea, nemaiauzită niciodată în 

istorie : este oare acest real acoperit fizic ? Aceasta pentru a 

arăta că realitatea fizică comportă adâncimi de nebănuit, 

mărturisitoare unei ordini mai adânci, nebănuite în 

Modernitate.    

 

26.   Ce se intelege prin Descoperirea pe calea mai 

presus de fire (suprafirească)?  

 

Este specifică lucrării credinței în oameni, experierii 

nemijlocite a realităților care țin de Dumnezeu. Efectiv 

Dumnezeu s-a oferit cunoașterii oamenilor dialogând cu 

semenii lor cei mai deosebiți, precum cu Moise căruia i s-a 

descoperit ca fiind Cel ce este. Pe muntele Tabor apar Moise și 

Ilie ca parteneri de dialog și de împărtășire către oameni ai 

Tainelor de Sus. Revelația divină este deci actul liber, dincolo 

de toate posibilitățile de investigare a realității pe care umanul 

ni le pune la dispoziție, prin care Dumnezeu El Însuși, cu a sa 

inițiativă și putere, Se descoperă oamenilor și le împărtășește 

voința și planurile în legătură cu ei. Revelația nu poate fi o 

informare intelectuală despre Dumnezeu, ci este acea 

apropiere reală, dinspre Dumnezeu spre om, ca pogorâre a Sa 

pe verticala care unește Cer și pământ, transcendent și 

imanent. În acest sens, o putem numi ca fiind „ieșirea lui 

Dumnezeu din lumina cea neapropiată” (1 Timotei 6) către 

oameni. Revelația divină exprimă taina relației vii și personale 

între Dumnezeu și om și descoperirea Persoanei și lucrării lui 

Hristos. 

Este descoperirea rânduită și dată de Dumnezeu prin 

anumiți oameni aleși (în perioada Vechiului Legământ dintre 

Dumnezeu și om) și mai apoi prin Însuși Fiul Său întrupat (în 

perioada Noului Legământ). Prin Descoperirea firii ne ridicăm 

numai la adevărul că există Dumnezeu și la câteva dintre 

însușirile Lui. Dacă ne-am mărgini la această descoperire, nu 
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ne-am deosebi de păgânii înaintați ai vremurilor vechi și mai 

ales ne-am lipsi de bucuriile și de fericirea pe care ni le-a adus 

Descoperirea cea suprafirească venită prin creștinism. Aceasta 

din urmă ne face creștini, pe când cealaltă, mărginită numai la 

cugetare, ne ține la porțile creștinismului. Descoperirea sau 

Revelația supranaturală nu poate fi primită și înțeleasă decât 

de omul credincios, prin lucrarea credinței. 

Prin demersul său creator artistul se investeşte în opera 

sa. Opera se structurează prin prisma personalităţii autorului, 

opera exprimă autorul. În consecinţă, lecturarea unei creaţii 

artistice favorizează întâlnirea cu autorul ei. Demersul de 

lecturare în cheie de lectură teologică a lumii întregi, a 

fenomenelor lumii – toate acestea înţelese ca operă a lui 

Dumnezeu - favorizează întâlnirea cu Creatorul lor, este ceea 

ce exprimă viziunea teleologică din spaţiul teologiei: „Cerurile 

spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte 

tăria.” (Ps. 18, 1). Sfântul Irineu de Lyon exprimă acest fapt 

spunând că „lucrul însuşi arată pe meşterul său şi ordinea 

lumii vesteşte pe cel care o conduce”, iar fericitul Augustin 

afirmă că „observând lumea, simetria din ea, varietatea şi 

frumuseţea ei, oricine va mărturisi că ea n-a putut fi făcută 

decât de Dumnezeu Cel nespus de mare şi frumos”.   

Teleologia este „[...] învăţătura conform căreia universul 

are o finalitate, un scop precis. Ea constituie una dintre 

„dovezile” existenţei unui Dumnezeu Creator. Premisa ei 

majoră este că fiecare lucru creat serveşte unui scop şi 

reprezintă o mică parte dintr-un plan mai mare.” Natura 

adevărată a teologiei nu este însă demersul de căutare al 

„dovezilor” despre existenţa lui Dumnezeu, ci experierea 

directă a întâlnirii cu Dumnezeu prin lucrarea harului 

dumnezeiesc și, respectiv, relatarea cu folos mântuitor pentru 

alții a acestei experieri.  

Nu mai puţin adevărat este și faptul că urcuşul întu unirea 

cu Dumnezeu este gradat. Părinţii vorbesc de trei trepte: 

despătimirea, contemplarea lui Dumnezeu în creaţie şi 

contemplarea nemijlocită a lui Dumnezeu. Teleologia, ca 
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demers autentic teologic, adică ajutat de har şi nu gest 

circumscris competenţelor naturale, ţine de treapta a doua a 

urcuşului duhovnicesc, ea conduce către „[...] unirea tainică cu 

Dumnezeu, situată la capătul final al acestui urcuş”, care „[...] 

nu este o stare dobândită pe urma unei debilităţi a raţiunii şi a 

unei ignorări a raţiunilor lucrurilor, ci de pe urma depăşirii 

tuturor posibilităţilor raţiunii, dusă la suprema forţă şi agerime, 

ca şi de pe urma cunoaşterii complete a înţelesurilor raţionale 

din lucruri.”
 
Exerciţiul raţiunii prin care străluceşte lecturarea 

teleologică a realităţii nu oferă „evidenţe” din punct de vedere 

intelectual privind existenţa lui Dumnezeu. Ea mărturiseşte 

despre Dumnezeu numai cui are urechi să audă şi ochi să vadă 

teologic, întrucât este vorba de exerciţiul raţiunii 

înduhovnicite: „[...] faptul că după sfinţii Părinţi, pentru 

descoperirea raţiunilor din lucruri se cere o îndelungată 

purificare de patimi şi un îndelungat exerciţiu, ne arată că nici 

raţiunea, în înţelesul ei comun, nu este aceea care sesizează 

„raţiunile” lucrurilor, şi, prin ele, pe Dumnezeu, ci e vorba de 

o raţiune care se exercită şi prin alegerea faptelor raţionale 

cerute de poruncile dumnezeieşti şi prin „raţionalizarea” 

treptată a omului, dobândită prin virtuţi”. 

 

27. Prin ce s-a dat oamenilor Descoperirea 

suprafirească?  

 

Ea a fost dată uneori prin anumite semne minunate, pe 

care omul le cunoaște prin simțuri; de pildă arătarea lui 

Dumnezeu către Avraam, sub chipul a trei bărbați, la stejarul 

lui Mamvri (Fac. 18, 1-2) sau arătarea Mântuitorului după 

înviere către ucenicii Săi (In 20, 19-31). Avem aci o 

Descoperire din afară. Dar, de cele mai multe ori, descoperirea 

pe calea suprafirească e dată sufletului omenesc printr-o 

luminare deosebită pe care acesta n-ar fi putut-o câștiga numai 

prin puterea cugetării sale. Această luminare a sufletului și 

înzestrare a lui cu puterea de a primi anumite adevăruri ale 

Descoperirii dumnezeiești este insuflarea sau inspirația 
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dumnezeiască. Avem aici o Descoperire care se face numai 

sufletului și prin suflet și pe care o putem numi duhovnicească 

sau dinlăuntru. Sfânta Scriptură spune chiar și în Vechiul 

Testament, în multe locuri (les. 4,12; II Regi 23, 2; Isaia 6, 1-

8; 8,1; Avacum 2, 2 etc.) că Dumnezeu este Acela care a grăit 

prin gura proorocilor. Sfântul apostol Pavel rezumă astfel 

istoria și felurimea acestei Descoperiri:  

 

„După ce Dumnezeu odinioară în multe rânduri și în 

multe chipuri a grăit părinților noștri prin prooroci, 

în zilele acestea mai de pe urma ne-a grăit nouă prin 

Fiul” (Evr. 1, 1-2).  

 

Descoperirea prin semne minunate, prin insuflarea 

Duhului Sfânt are autoritate hotărâtoare pentru viața religioasă 

și pentru mântuire. Numai prin această descoperire omul are 

cunoașterea celor duhovnicești și poate deveni duhovnicesc. 

 

28. Când s-a dat oamenilor Descoperirea suprafirească ? 

 

Nu a fost un moment în istorie când Dumnezeu să nu se fi 

îngrijit cu revărsare de iubire de neamul omenesc. Au existat 

însă fluctuații și ezitări în a primi această iubire din partea 

omului.  

Dacă ar fi să încercăm o periodizare a istoriei în această 

privință, am putea vedea această descoperire petrecută în trei 

etape. Cea dintâi acoperă timpul scurs de la venirea la 

existență a primilor oameni, Adam și Eva și a urmașilor lor, și 

până la instaurarea în chip minunat în lume a Vechiului 

Legământ dintre Dumnezeu și oameni, prin Tablele Legii 

descoperite lumii prin Moise în Sinai și tot ce a urmat. Această 

primă etapă acoperă atât timpul fără de păcat petrecut de 

primii oameni, pe care îi numim protopărinții noștri, ca unii în 

care își are obârșia întregul neam omenesc, gustând 

comuniunea cu Domnul prin mâncarea a tot ceea ce aflau în 
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pomii grădinii din Eden și ocolind totodată prin postire roadele 

numitului pom al „cunoașterii binelui și răului”, și respectiv 

perioada de după cădere întinsă pe generații întregi de urmași 

ai lor. În rai omul se bucurat de comuniune cu Creatorul său, 

de dialog și descoperire nemijlocită din partea lui Dumnezeu, 

Care i se adresa personal, Care îl povățuia și-l conducea direct, 

îl învăța despre Sine, despre legătura Sa cu omul și rostul 

acestuia în lume și petrecea împreună cu el.  

Partea a doua a Descoperirii începe odată cu primirea 

Legii Vechiului Legământ sau Testament și se întinde până la 

Întruparea Fiului lui Dumnezeu în lume, și deci, venirea 

Mântuitorului. Sfântul Apostol Pavel o numește „călăuză către 

Hristos” (Gal. 3, 24).  

Partea a treia a Descoperirii este aceea a plinătății harului 

și adevărului (In 1, 17). Ea începe odată cu venirea 

Mântuitorului și se trăiește astăzi prin viața Bisericii, cea care 

prelungește către noi mângăierea adusă de suflarea Duhului 

Sfânt în viața umanității și prin care tot omul este chemat să 

acceadă la mântuire. Mântuitorul ne dă deplina cunoaștere 

despre Dumnezeu, ca Unul Care este Însuși Fiul lui Dumnezeu 

(Mt 11, 27; In 17, 6) și de Care Biserica vorbește lămurit, 

precum sfântul apostol Pavel spune ne încredințează că „în 

zilele acestea mai de pe urmă (Dumnezeu) a grăit nouă întru 

Fiul” (Evr. 1, 2), „făcându-ne cunoscută taina voii Sale după 

buna Lui socotință, astfel cum hotărâse la Sine mai înainte, 

spre iconomia plinirii vremilor, că toate să fie iarăși unite în 

Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ - toate întru El” 

(Efes. 1, 9-10). 

 

29.  De unde știm că Iisus Hristos este desăvârșirea și 

împlinirea Descoperirii?  

 

Acest fapt este evident din Sfântă Scriptură, prin 

împlinirea proorociilor Vechiului Testament și din toată istoria 

de mărturie cu putere de Sus a Bisericii, prin Duhul Sfânt. Într-
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adevăr, sfântul apostol Pavel precizează că atunci „când a 

venit plinirea vremii, a trimis Dumnezeu pe Fiul Său Cel 

născut din femeie, născut sub lege, că pe cei de sub lege să-i 

răscumpere, ca să dobândim înfierea” (Gal. 4, 4-5). Întreg 

Noul Testament, începând cu Sfintele Evanghelii, ne 

încredințează că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat 

și Cel care nu a venit să strice Legea, ci să o împlinească, 

desăvârșindu-o ca putere de descoperire a lui Dumnezeu către 

oameni.  

Prorocul Isaia, supranumit și Evanghelistul Vechiului 

Testament, vorbește pe larg de nașterea și mai ales de patimile, 

moartea și proslăvirea lui Mesia (Isaia 7 și 63). Toată această 

proorocie s-a împlinit întocmai în faptele și viața lui Iisus 

Hristos, așa cum sunt înfățișate de Noul Testament (Mt 1, 21; 

Lc 1, 31 s. u.; 1 Cor. 15, 3; I Petru 2, 24; Matei 26, 62; Fapte 

8, 32; I Ioan 3, 5 etc.). Documentele creștine, păgâne și iudaice 

din veacurile 1 și II susțin, fără deosebire, că Iisus Hristos ca 

Dumnezeu - Om este o persoana istorică sub împărații August 

și Tiberiu și a suferit moartea sub Pontiu Pilat. Aceleași 

documente, afară de cele iudaice, constată că nici o altă 

persoană purtând același nume, sau alt nume, nu a avut rolul și 

faptele lui Iisus Hristos. Marile înfăptuiri ale Bisericii 

adeveresc și ele Dumnezeirea întemeietorului ei. 

Evanghelisștii mărturisesc deopotrivă că proorociile 

Vechiului Testament privitoare la Mesia, la Răscumpărătorul, 

la Fiul lui Dumnezeu, s-au împlinit în persoana lui Iisus 

Hristos. Sfântul Apostol Pavel citează, adesea în amănunt, 

proorociile ce s-au împlinit în persoana Mântuitorului.  

 

30. Se poate vorbi despre trepte ale Descoperirii 

dumnezeiești?  

 

Am văzut că Descoperirea dumnezeiască s-a realizat în 

timp, gradat, iar conform periodizării de care am vorbit 

fiecărei dintre aceste perioade ii poate corespunde cel puțin o 
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treaptă de înaintare.  Treptele nu sunt întru totul consecutive, 

ci pot exista și suprapuneri.  

Timpul de la căderea în păcat până la așezarea Legii pe 

muntele Sinai cuprinde nu numai strădanii ale firii omenești 

spre cunoașterea adevărului, și deci a lui Dumnezeu, ci și 

ajutoare directe de Sus, prin Descoperirea mai presus de fire 

făcută patriarhilor. Deopotrivă, după primirea tablelor Legii, 

avem în vedere toată străduința omenească de a fi în Dumnzeu 

prin împlinirea rânduielilor Templului.  

După venirea Mântuitorului, Cel Care a desăvârșit 

Descoperirea, cele două trepte ale Descoperirii de dinainte nu 

au fost cu totul depășite, ci prelungite și împlinite prin 

prezența printre oameni, ca om, a Fiului lui Dumnezeu 

întrupat. Biserica admite trepte în lucrarea Descoperirii 

supranaturale și pune accentul pe cele două corespunzătoare 

celor două Testamente. Este interesant de semnalat că autori 

vechi creștini văd în căutarea neamurilor prin filosofie un al 

doilea Vechi Testament care a slujit acestora ca pregătire 

pentru întâlnirea la plinirea vremii cu Însuși Hristos.  

Sfântul Grigorie Teologul, vorbind despre schimbările 

produse de către acestea in viața omenirii de-a lungul timpului, 

ne încredințează că   

 

„cele două Testamente sunt două cutremure, dintre 

care unul face trecerea de la idolatrie la legea lui 

Moise; celălalt, de la legea lui Moise la Evanghelie. 

Dar e si un al treilea cutremur, care este mutarea din 

aceasta viață în cealaltă”.
13

  

 

Deci Biserica admite mersul treptat al Descoperirii 

dumnezeiești. Treapta de la Vechiul la Noul Testament e 

arătată de nenumărate ori de Mântuitorul, de Sfinții Apostoli si 

                                                      

13 Sfântul Grigorie Teologul, Cuvântul V Teologic, 25, Minge, P. G., 

XXXVI, col. 160 D, 161 A. 
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de Sfinții Părinți. Ei afirmă că există o desăvârșire în Noul 

Testament față de cel Vechi. Acesta din urmă își păstrează însă 

valoarea lui, după cuvintele Mântuitorului :  

 

„Să nu socotiți că am venit să stric Legea sau 

Proorocii; nu am venit să stric, ci să plinesc. Cu 

adevărat zic vouă: înainte de a trece cerul si 

pământul, o iotă sau o cirtă nu va trece din Lege, 

până ce se vor face toate” (Mt 5, 17-18).  

 

Dar aceste lucruri din Vechiul Testament trebuie „plinite” 

în lumina gradului nou de descoperire prin Însăși prezența 

Fiului lui Dumnezeu, în Noul Testament: „Ați auzit ca s-a zis 

celor de demult ... ”, „Iar Eu zic vouă” (Mt 5, 21). Noul 

Testament e dezvoltarea si plinirea celui Vechi.  

Dar e mai mult decât atât, el e „răsăritul cel de sus”, care 

face să treacă „umbra legii”. Sporul în descoperirea 

persoanelor Sfintei Treimi este arătat de sfântul Grigorie 

Teologul prin cuvinte precum „adaosuri parțiale”, „înălțări”, 

„înaintări” si „treceri din slavă în slavă”.
14

  

Duhul Sfânt însuși Si-a rânduit lucrarea Lui in chip 

treptat, măsurând-o după puterea de primire a sfinților ucenici. 

Astfel, la început a lucrat prin minunile săvârșite de Domnul, 

după patimi și înviere a fost insuflat uicenicilor, iar după 

înălțare, la Cincizecime, S-a arătat in chip de limbi de foc.
15

 

 

31.  De ce învățătura creștină corespunde celei mai 

înalte trepte de descoperire ?  

 

Pentru că învățătura creștină a fost dată de însuși Fiul lui 

Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că 

                                                      

14 Sfântul Grigorie Teologul, op. cit., 26, col. 161 CD. 
15 Ibidem, 26, col. 164 A. 
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nimeni altul n-a cunoscut ca El de-a dreptul pe Dumnezeu și n-

a învățat pe oameni chiar din izvorul care e însuși Dumnezeu: 

„Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Cel Unul - 

Născut, Fiul, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut 

cunoscut" (In 1, 18).  

Mântuitorul Însuși ne încredințează că „Cel ce M-a văzut 

pe Mine, a văzut pe Tatăl" (In 14, 9). Căci „nimeni nu 

cunoaște pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L 

cunoaște nimeni, decât numai Fiul și acela căruia va voi Fiul 

să-i descopere" (Mt 11, 27). Iisus Hristos a adus descoperirea 

celor mai mari taine ale adevărului dumnezeiesc pe care 

omenirea s-a învrednicit să le cunoască vreodată. Credința 

adusă de El a astâmpărat și astâmpără setea după adevăr a 

nenumărate suflete. Ea a schimbat fața lumii vechi. Prin 

luminarea și schimbarea adâncă a sufletelor, ea a legat din nou 

viața omenească, vestejită de păcat, de Izvorul nesecat al vieții 

netrecătoare: Dumnezeu. Ea a coborât cerul pe pământ, 

împlinind rugăciunea Psalmistului: „Doamne, pleacă cerurile 

Tale și Te pogoară, atinge-Te de munți și fă-i să fumege" (Ps. 

143, 5). Cerurile s-au plecat și chiar s-au deschis (Lc 2, 9-15; 

Mt 3, 16).  

În sfârșit, nici o altă credință sau cunoaștere religioasă n-a 

putut și nu poate înlocui pe cea creștină, fiindcă n-a avut și nu 

are roadele acesteia. Învățătura creștină stă pe culmea 

cunoașterii religioase, pentru că nicăieri sufletul credinciosului 

nu se desfată de adevăr, de dreptate, de fericire, de viată 

veșnică, ca în Hristos.
16

 

 

32. Cum ne putem încredința de Descoperirea dumnezeiască?  

 

Ne putem încredința de Descoperirea dumnezeiască pe 

două căi: 1. printr-una personală, un demers cercetător; 2. prin 

                                                      

16 Fer. Augustin, Comentariu la Evanghelia după Ioan, 26, 4, Migne, 

P. L., XXXV, col. 1608. 
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cealaltă, aflată în cuprinsul Descoperirii. Cea dintâi e credința. 

Credința e socotită ca Descoperire. Ea singură îngăduie omului 

să vadă pe Dumnezeu.
17

 Ea singură ne duce într-o lume mai 

presus de fire și ne înzestrează cu puterea de a deosebi ce e 

omenesc de ce e mai presus de om. Cea de-a doua cale prin 

care ne încredințăm despre Descoperirea dumnezeiască sunt 

semnele aflate chiar în Descoperire. Au fost și sunt semne 

vădite ale Descoperirii dumnezeiești. 

 

33. Care sunt semnele adevăratei Descoperiri 

dumnezeiești? 

 

Semnele descoperirii dumnezeiești sunt înălțimea 

duhovnicească a celor descoperite, curăția lor dumnezeiască, 

precum și puterea lor de a schimbă în bine pe oameni. Aceste 

semne sunt lăuntrice și ele pot fi înțelese numai când 

descoperirea e bine cunoscută și e cercetată într-un duh de 

smerenie și de evlavie. Acest duh face fericit pe cel ce se 

dăruiește unei asemenea cercetări.  

Despre Descoperirea dumnezeiască ne încredințăm și prin 

semne din afară, minunile și proorociile, la care putem adăuga 

și calitatea morală a persoanei prin care se face Descoperirea. 

 

34. Ce sunt minunile? 

Minunile cer raţiunii acceptarea imposibilului și 

improbabilului. Eşecul gândirii curente la o primă întâlnire cu 

minunea este resimţit de cele mai multe ori ca o adevărată 

criză la nivelul conştiinţei. Iar răspunsul omului se poate 

petrece fie la nivel pur raţional, logic, prin respingere-negare, 

respectiv printr-un proces febril de căutare la nivel raţional de 

posibile explicaţii într-o logică de tip cauză-efect, fie la nivel 

teo-logic, adică duhovnicesc, prin asumarea minunii ca 

                                                      

17 Epistola către Diognet, 8, 6; Patres Apostolici, 1, 1901, pag. 404; în 

Scrierile Părinților Apostolici, în „P.S.B.", București, 1979, p. 342. 
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veritabilă teofanie, şi deci depăşind registrul natural de 

interpretare. Teofanie însemnând faptul că Dumnezeu se 

descoperă ca prezență oamenilor prin intermediul minunii. 

Pentru creştin, adevărata experiere a minunii este cea 

duhovnicească, și nu prin explicare intelectuală, dată fiind 

imposibilitatea raţiunii de a circumscrie fenomenul unor 

raţiuni exclusiv prin investigare de tip ştiinţific. Ea presupune 

demersul de încredere - credință într-o semnificaţie mai 

profundă decât o poate revela logica curentă. De aceea, 

minunea este asemenea icebergului, partea de la suprafaţă se 

sprijină în adânc pe o alta, mai mare. Cea din imersiune, din 

adânc îi este fundament celei dintâi şi o explică, o susţine. În 

consecință, radiografierea minunilor într-o lumină a logicii 

naturale pare din start sortită eşecului ca una care nu va putea 

eventual decât să pună în evidenţă anomalia, nefirescul (iar 

aici ştiinţa poate cu precizie să-şi utilizeze propria 

competenţă), dar partea invizibilă a minunii, fundamentul său 

duhovnicesc, va rămâne inaccesibil gândirii naturale.  

Poate exista, desigur, o abordare ştiinţifică a minunii, dar 

aceasta se supune în chip necesar explicaţiilor naturale în chip 

reducționist, identificând minunea cu aspectele ei decelabile 

prin simțuri și stăruind în a găsi o explicație la nivelul 

creatului. întrucât „aşa după cum juristii pornesc de la 

prezumţia de nevinovăţie, ştiinţa porneşte de la prezumţia 

inexistenţei minunilor. […] Din acest motiv, până când nu sunt 

excluse în mod categoric toate explicaţiile naturale, adică de 

fapt cele mai plauzibile, nu este cazul să se accepte altele mai 

puţin plauzibile. [...] Misiunea ştiinţei este să selecteze cele 

mai plauzibile explicaţii şi să se conformeze acestora, până 

când experimentul o obligă să le respingă.”
18

 Plauzibilul face 

însă referință la funcționarea autonomă a minții și nu poate da 

socoteală în nici un chip de lucrarea necreatului în interiorul 

                                                      

18 A. Migdal, De la îndoială la certitudine, ed. Politică, București, 

1989, pp. 29-30. 
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creatului, întrucât nu are instrumentele de investigare necesare. 

Și aceasta pentru că minunile sunt fapte dumnezeiești mai 

presus de mintea și de puterea omenească. Dumnezeu este 

adevăratul lor săvârșitor, deși ele se pot produce prin oameni. 

Ele sunt fapte săvârșite în firea văzută numai cu puterea lui 

Dumnezeu, întrecând legile minții și ale firii, care se fac în 

momente extraordinare, hotărâte de Ziditor, și urmăresc 

luminarea și îndreptarea noastră în vederea mântuirii.  

Minunile arată voia lui Dumnezeu și tâlcuiesc căile Sale 

cele necunoscute.  

Dumnezeu este cel dintâi și cel mai mare făcător de 

minuni, ca unul Care este însuși izvorul lor. Mântuitorul a 

săvârșit pe pământ minuni asupra firii, asupra oamenilor și 

asupra Sa însuși. El a oprit furtuna pe mare, a scapăt pe Petru 

de la înec, a prefăcut apa în vin, a înmulțit pâinile și peștii, a 

vindecat bolnavi, a înviat morți, ceea ce-L face să spună: „De 

n-aș fi făcut intru ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, 

păcat n-ar avea" (Ioan 15, 24). Dintre minunile pe care 

Mântuitorul le-a făcut asupra-Și, cea mai mare este învierea Sa 

din morți. Minunile Sale dovedesc obârșia și puterea Să 

dumnezeiască, așa cum El însuși declară: „Lucrurile pe care 

Mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, aceste lucruri pe care le fac, 

mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis" (In 5, 36). 

Minuni au făcut și oamenii aleși de Dumnezeu și plăcuți Lui 

că, de pildă, unii dintre aceia prin care s-a dat Descoperirea 

dumnezeiască: Moise, Ilie, Elisei, Daniil, Iona, Apostolii și 

alții. Dar aceștia au săvârșit minuni numai cu puterea lui 

Dumnezeu, dovedind că aveau puterea Duhului de sus cu ei. 

În perspectiva vieţii în Hristos, lumea, aşa cum ni se 

descoperă în lumina harului, este o lume în care minunea are 

consistenţă reală şi ţine de firesc, întrucât firescul cel autentic 

nu este cel al legilor unei naturi pervertite de intrarea păcatului 

în lume, ci firescul duhovnicescului care are putere asupra a 

toate ca unul ce este lucrarea cuvântului creator al lui 

Dumnezeu în lume. Duhovnicescul are putere asupra 

naturalului, supra-firescul guvernează firescul. Aceast supra-
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firesc, după cum ne descoperă teologia, este de fapt ordinea 

profundă a lumii ca expresie a lucrării continue a lui 

Dumnezeu în lume.  

Creştinismul este un mod de trăire prin excelenţă 

„minunat”, cu alte cuvinte permanent structurat de minunea 

perpetuă pe care Dumnezeu o face cu omul în vederea 

mântuirii lui. Creştinismul este o întrupare a minunii în lumea 

noastră căzută. Ştiind însă neputinţa firii omeneşti de a se 

deschide prezenţei divine ca urmare a intrării păcatului în 

lume, Hristos va propovădui însoţindu-şi cuvântul (el însuşi în 

sine o minune, ca unul care aduce omului har, mântuire) de 

gesturi, de minuni. Raţiunea ultimă a minunilor este departe de 

un eventual spectacol al ineditului, ea nu se situează la nivelul 

legilor naturale, depăşite sau nu în mod excepţional – şi aici ar 

fi competenţa ştiinței, să certifice excepţiile, anomaliile. 

Raţiunea ultimă a minunii este în Dumnezeu, minunea este 

semn de prezenţă personală, este teofanie. Prin eventuala 

excepţie declanşată la nivelul legilor fizice, Dumnezeu nu face 

decât să ofere un răspuns iubitor unor profunde nevoi umane, 

esențială fiind transformarea interioară, convertirea sufletului.  

Minunile făcute de ucenicii lui Hristos, cu puterea dăruită 

de El, adevăratul săvârşitor : „[...] iar celor ce vor crede, le vor 

urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în 

limbi noi vor grăi, şerpi de vor lua în mână şi chiar ceva 

dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi 

îsi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi” (Mc. 16, 17-18) - 

sunt împliniri ale credinţei în El. Sunt semne prin care 

Dumnezeu trezeşte realitatea lăuntrică a sufletelor, desprinde 

privirea de teluric orientând-o către Împărăţia cerurilor. „[...] 

iudeii cer semne, iar elinii caută întelepciune” (I Cor. 1, 22), 

observă sfântul apostol Pavel, purtând în mijlocul poporului 

iudeu Evanghelia şi amintind, nu fără o undă de reproş, 

observaţia Mântuitorului: „dacă nu veţi vedea semne şi 

minuni, nu veţi crede” (In. 4, 48). Minunile devin astfel 

adeverire, acreditare, semne ale dumnezeirii în mijlocul unor 

oameni care trebuiau treziţi pornind de la realitatea concretă a 
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simţurilor: „Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de 

Dumnezeu, prin puteri, prin minuni şi prin semne pe care Le-a 

făcut prin El Dumnezeu în mijlocul vostru” (Fapte 2, 22),  

Îl prezintă Petru mulţimii pe Hristos, în ziua Pogorârii 

Duhului Sfânt. Acest har se pogoară şi asupra ucenicilor Săi: 

„[...] şi tot sufletul era cuprins de teamă, căci multe minuni şi 

semne se făceau în Ierusalim prin apostoli” (Fapte 2, 43), 

dându-le putere să Îl mărturisească: „Şi acum, Doamne”, cer 

apostolii, „caută spre ameninţările lor şi dă robilor Tăi să 

grăiască cuvântul Tău cu toată îndrazneala, întinzând dreapta 

Ta spre vindecare şi săvârşind semne şi minuni, prin numele 

Sfântului Tău Fiu Iisus” (Fapte 4, 29-30).  

Efectul cererii lor este imediat: „ [...] şi pe când se rugau 

astfel, s-a cutremurat locul în care erau adunaţi, şi s-au umplut 

toţi de Duhul Sfânt şi grăiau cu îndrazneală cuvântul lui 

Dumnezeu” (Fapte 4, 31). Dacă în cheie ştiinţifică de lectură 

cineva ar fi putut fi interesat de evenimentul fizic produs, 

cutremurul, în cheie de lectura duhovnicescă acesta nu poate 

constitui decât ceva auxiliar. Fundamentală era transformarea 

interioară produsă în sufletele ucenicilor, cutremurarea 

slăbiciunii lor, întărirea spre mărturisirea lui Hristos ca urmare 

a experienţei interioare a harului Duhului Sfânt. 

Pentru creştin, cea mai mare minune este lucrarea harului 

lui Dumnezeu în lume, în oameni, în natură, prin care întreaga 

creaţie gustă putere de viaţă tinzând a intra pe făgaşul 

normalității acelei „noi fizici a trupului înviat al lui Hristos”, 

după cum spune atât de frumos teologul francez Olivier 

Clément. Minune este însăşi viaţa, faptul că trăim, că existăm, 

că ne putem bucura de darurile lui Dumnezeu care ne iubeşte, 

care susţine lumea – toate energiile lui Dumnezeu sunt 

necreate, şi în toată creaţia este săvârşit un miracol continuu, 

al coerenţei, al conservării, al providenţei lui Dumnezeu, 

spune monahul Theoklitos de la mănăstirea Dionisiu din 

Sfântul Munte Athos. Descoperirea acestei minuni perpetue 

este însă posibilă prin curăţarea ochilor inimii de mâzga 

păcatului. Minunea este rezultatul rugăciunii şi semn al unei 
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intervenţii divine prin care omul deschide ochii către 

fundamentul duhovnicesc al realităţii. Prin ea, ochii 

duhovnicești întrezăresc adâncul şi o profundă schimbare are 

loc în structura fiinţei umane. Mersul pe mare al lui Petru, 

învierea din morţi, trecerea prin uşile încuiate, postul de 

patruzeci de zile al lui Hristos, vindecările, toate acestea nu fac 

decât să arate acel real profund, miezul lucrurilor, care ţine de 

duhovnicesc şi care le structurează din lăuntrul lor. Iar această 

realitate se arată inteligibilă prin ochii credinţei într-o cheie de 

raţionalitate articulată, şi deci desluşibilă prin lucrarea harului 

dumnezeiesc. Harul odihneşte în omul care îşi vede propriul 

păcat, care se îngrijeşte de neputinţele sale. Conştiinţa 

păcatului face ca harul să vină să locuiască în om, şi atunci 

omul însuşi devine cea mai mare minune: Dumnezeu cel 

netrupesc se odihneşte ca prezenţă în el şi se arată prin el lumii 

întregi. Vederea omului purtător de Dumnezeu este vedere a 

lui Dumnezeu în om, şi aceasta este cea mai mare minune. 

Părinţii Bisericii au perceput lumea într-o continuă şi minunată 

radiere teofanică. Sensul minunii este duhovnicesc, pentru că, 

departe de a fi un accident la nivelul legilor naturale (care sunt 

descrieri raţional-omeneşti ale unui comportament fenomenal 

care în fondul lui este expresia împlinirii unor raţiuni 

dumnezeieşti), descoperă pe Creator. Prin minuni, sau mai 

precis, prin continua minune a Sa, Dumnezeu (re)dăruieşte 

lumii dinamismul său originar şi deopotrivă eshatologic, 

devenire întru „cer nou şi pământ nou” prin care omul se 

împărtăşeşte din viaţa Creatorului Său.   

 

35. Care sunt criteriile identificării adevăratele minuni ? 

  

Minunile adevărate se deosebesc de cele părute prin aceea 

că trebuie: să fie vrednice de numele lui Dumnezeu si să fie 

cuprinse în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiţie; să se producă 

cu mijloacele cu care s-au produs minunile Mântuitorului și 

ale Sfinților; să nu se contrazică unele pe altele sau să se 

opună unele altora; să nu contrazică Sfânta Scriptură și Sfânta 
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Tradiţie; să urmărească mântuirea sufletului omenesc; să 

aducă folos și spor vieții sufletești, nu morții sau păcatului; 

săvârșitorul minunii să grăiască numai adevărul, să ducă o 

viată fără pată si să nu urmărească interese personale sau 

scopuri egoiste; să îndrepte moravurile la cei ce văd 

minunea
19

; să poarte în ele siguranța și puterea Duhului lui 

Dumnezeu; să dovedească lucrarea proniei dumnezeiești. 

 

36.  Ce sunt prorociile sau profețiile ?  

 

Sunt arătări prin viu grai, sau prin scris, ale anumitor 

adevăruri și întâmplări care privesc viitorul, pe care Dumnezeu 

le vestește prin aleșii Săi, în vederea mântuirii și care se petrec 

întocmai. Cele cuprinse în proorocii nu pot fi cunoscute pe 

cale firească. Proorociile sau profețiile tălmăcesc voința lui 

Dumnezeu și ele se fac numai sub insuflarea Duhului Sfânt. 

Ele ocupă o bună parte din cărțile Vechiului Testament, unde 

prevestesc pe Mântuitorul și multe întâmplări din viitorul 

poporului iudeu și al altor popoare. Noul Testament însuși și 

Tradiția de la începutul Bisericii cuprind o seamă de proorocii; 

Mântuitorul însuși a proorocit (Mt 24 etc).  

Proorociile, că semne ale Descoperirii dumnezeiești, stau 

numai în puterea lui Dumnezeu. Ele se deosebesc de 

prezicerile omenești care se întemeiază sau pe socoteli 

plăpânde, sau pe superstiții. Proorociile dumnezeiești sunt 

făcute, că și minunile, printr-o lucrare necunoscută firii 

omenești. Marea lor autoritate stă în împlinirea lor. Împlinirea 

lor întocmai arată că Duhul Sfanț este autorul lor
20

 „Fiindcă 

cele prezise se întâmplă, cred și mă supun lui Dumnezeu”, zice 

Teofil al Antiohiei.
21

 Cele mai însemnate proorocii ale 

Vechiului Testament sunt cele privitoare la Mântuitorul. 

                                                      

19 Origen, Contra lui Cels, I, 68, Migne, XI, col. 788. 
20 Origen, op. cit., 6, 10, Migne, P. G., XI, col. 1305. 
21 Teofil al Antiohiei, Către Autolic, 1,14, Migne, P.G. VI, col.1045. 
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Aceste proorocii, numite mesianice, au prezis cu mare 

siguranță, vremea venirii Mântuitorului (Daniil IX, 24-27), 

nașterea, patimile, moartea, proslăvirea (Isaia VII, 13, LIII, 2 

și urm.) și chiar slujirile Sale de: profet (Deuter.XVIII,15, 

Isaia XLII,1-4), preot și împărat (Ps. CIX, 5, Ierem. XXIII, 5). 

Apostolii au arătat că spusele proorocilor despre Mesia-Hristos 

s-au împlinit întocmai.
22

 

 

37.  După ce semne se cunosc adevăratele proorocii?  

 

Ele trebuie să întrunească aceleași condiții ca minunile. 

Mântuitorul, Sfinții Părinți atrag în repetate rânduri atenția atât 

asupra proorocilor adevărați, cât și asupra celor mincinoși, pe 

care trebuie neapărat să-i deosebim. Pe cât de mult suntem 

datori să cugetăm cu evlavie la proorociile adevărate, pe atât 

de mult se cuvine să osândim si să combatem pe cele false. 

Mântuitorul spune că în vremurile tulburi și mai ales la 

sfârșitul lumii „se vor scula hristoși mincinoși și prooroci 

mincinoși și vor da semne mari și minuni, cât să amăgească, 

de va fi cu putință, și pe cei aleși” (Mt XXIV, 24). Asemenea 

prooroci mincinoși s-au ivit deseori și sunt și astăzi, trebuie să 

fie combătuți cu stăruință pentru a nu fi lăsați să-și facă lucrul 

lor.  

Lactantiu ne spune că adevărații prooroci predică toți un 

singur Dumnezeu, nu suferă de nebunie, nu sunt înșelători, nu 

umblă după averi sau câștig, nu se îngrijesc de cele necesare 

vieții, ci se mulțumesc cu întreținerea pe care le-o trimite 

Dumnezeu, proorociile lor s-au împlinit sau se împlinesc 

întocmai, își adeveresc trimiterea până la suferirea chinurilor și 

a morții.
23

 

 

                                                      

22 Fer. Augustin, Despre credință în lucrurile care nu se văd, 7, 10, 

Migne P.L. XL, col. 180. 
23 Lactanțiu, Dumnezeieștile Instituții, 1, 4, 1-2, 3, 5, 6, Migne P.L. VI, 

col.127. 
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38. Unde se găsește Descoperirea dumnezeiască ?  

 

Descoperirea dumnezeiască impregnează viața Bisericii. 

Prin Predania ei, adică prin sfânta ei Tradiție, una din 

expresiile acesteia din urmă fiind Sfânta Scriptură, ne 

familiarizăm și ne deschidem comuniunii cu Dumnezeu. 
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Despre Sfânta Scriptură 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 
 

39.  Ce înseamnă Sfânta Scriptură ?  

 

Sfânta Scriptura este colecția cărți din perioada Vechiului 

și Noului Testament scrise sub insuflarea Duhului Sfânt într-

un interval de timp de aproape o mie cinci sute de ani, 

începând cu Moise (cca. 1400 î.d Hristos) și sfârșind cu 

autorul Apocalipsei, sfântul evanghelist Ioan (cca. 100 d. 

Hristos). Mergând cu Luca și Cleopa pe cale, după Învierea 

Sa, Hristos Însuși le tâlcuiește pasajele care făceau referință la 

El, arătând sensul și caracterul inspirat al mărturiilor care 

pregăteau omenirea pentru venirea Sa. Se vor prelungi cu 

mărturia evangheliștilor și apostolilor, și prin acestea, cu toată 

lucrarea Bisericii de mai bine de două mii de ani până în 

prezent. 

În compoziția Bibliei sau Sfintei Scripturi ortodoxe, și ne 

referim aici la cea validată sinodal, adică tipărită cu 

binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 

intră cincizeci și trei de scrieri grupate sub numele de Vechiul 

Testament, începând cu Facerea și sfârșind cu Rugăciunea 

regelui Manase, și douăzeci și șapte de scrieri grupate sub 

numele de Noul Testament, începând cu Sfânta Evanghelie 

după Matei și terminând cu Apocalipsa Sfântului Ioan 

Evanghelistul. Această binecuvântare garantează cititorului 

corectitudinea textului, și deci lipsa unor adăugări, omisiuni 

sau modificări pe text care să susțină vinovat abordări opuse 

dreptei credințe.  

 

40. De ce Sfântă Scriptura se numește și Biblie ?  

 

Apelativul vine din greaca veche și corespunde 

termenului de „cărți”. „Cărțile” Sfintei Scripturi au traversat 

sub acest nume istoria, atât pentru că Noul Testament a fost 

scris în limba greacă, cât și pentru că primele veacuri creștine 

au cunoscut o propovăduire cu precădere în limba greacă, 



67 

 
după cum arată documentele timpului, cu precădere cele 

cuprinse în Sfânta Tradiţie.  

Termenul de Biblie s-a consacrat din vechime datorită 

limbii de scriere și de propovăduire în urma venirii 

Mântuitorului. 

 

41. Prin ce se deosebește Sfânta Scriptură de alte cărți ?  

 

Prin inspirația și prin rașiunea ei de a fi, aceea de mărturie 

despre Iisus Hristos.  

Ea se poate citi cu cel mai mare folos de oricine, învățat 

sau neînvățat, de oriunde ar fi, ca una care cuprinde învățături 

esențiale despre Dumnezeu și despre mântuirea noastră în 

comuniune cu El întru Hristos și întru lucrarea Duhului Sfânt 

în lume.  

 

„Iar scopul și rostul Sfintei Scripturi este acea vestire 

îndoită despre Mântuitorul: că El a fost pururea 

Dumnezeu și Fiu, fiind Cuvântul și strălucirea și 

înțelepciunea Tatălui; și că pe urmă, luând trup 

pentru noi din Fecioara Maria, Născătoarea de 

Dumnezeu, S-a făcut om. Iar aceasta îndoită vestire 

se poate afla, urmărind-o în toată Scriptura de 

Dumnezeu insuflată, după cum Însuși Domnul a 

spus: „Cercetați Scripturile, că ele sunt cele ce 

mărturisesc despre Mine” (In 5, 39)
24

  

 

Ea ne învață apoi cum să trăim după voia lui Dumnezeu, 

adică bine
25

 în înțelesul cel mai deplin al acestui cuvânt.  

                                                      

24 Sfântul Atanasie cel Mare, Trei cuvinte împotrivă arienilor, XXIX, 

în Sfântul Atanasie cel Mare, Scrieri, Partea I, P.S.B, București, 1987, p. 

357. 
25 Fer. Augustin, Comentarii la Psalmi, 90, 21, Migne, P. L., XXXVII, 

col. 1159. 
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Sfânta Scriptură spune adevărul, căci Duhul Sfânt, Duhul 

Adevărului este Cel care i-a inspirat pe slujitorii Săi, 

proorocii
26

, evangheliștii și apostolii. Oamenii nu puteau 

cunoaște prin firea și prin mintea lor lucruri atât de mari și de 

dumnezeiești, ci doar printr-un dar coborât de Sus asupra lor, 

prin harul dumnezeiesc care a fost prezent în chip abundent în 

cei menționați aici. Același suflu dumnezeiesc se simte la 

citirea tuturor cărților Sfintei Scripturi, deși acestea sunt 

deosebite între ele din punct de vedere al conținutului și al 

formei de exprimare. Fiind dată prin Sfântul Duh, Sfânta 

Scriptură cuprinde adevărul și nimic nedrept sau prefăcut nu se 

află într-însa, mărturisește sfântul Clement al Romei.
27

 Sfânta 

Scriptură nu se contrazice
28

 așa cum o fac învățătorii și 

scrierile păgâne.
29

 Dacă scrierile proorocilor sunt de acord cu 

Evangheliile, este pentru că toți au vorbit insuflați de un singur 

și același Duh al lui Dumnezeu.
30

  

Sfânta Scriptură are o putere covârșitoare prin care a 

prefăcut și preface nenumărate suflete păcătoase în sfinte. 

Sfântul Apostol Pavel zice despre deosebita putere a Sfântul 

Scripturi:  

 

„Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și mai 

ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și pătrunde 

până la despărțitura sufletului și a duhului, dintre 

încheieturi și măduva, și este judecător cugetelor și 

gândurilor inimii" (Evr. 4, 12).  

                                                      

26 Sfântul Ipolit, Comentarii la Daniil, 4, 6, CB 1, 1, col. 198; Fer. 

Augustin, Scrisoarea 28, 3, 3, Migne, P. L., XXXIII, col. 112. 
27 Sfântul Clement Romanul, Scrisoarea I către Corinteni, 45, 2, 3, 

Migne, P. G., I, col. 300. 
28 Sfântul Iustin Martirul și Filozoful, Dialogul cu Iudeul Trifon, 65, 2, 

Migne, P. G., VI, col. 625; Sfântul Epifanie, Contra ereziilor Panarion, 70, 7, 

Migne, P. G., XLII, col. 349. 
29 Îndemn către Greci, cap. 8, Migne, P. G., VI, col. 256. 
30 Teofil al Antiohiei, Către Autolic, 3, 12, Migne, P. G., VI, col. 1137. 
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Fericitul Ieronim, traducător și tâlcuitor cu autoritate al 

Sfintei Scripturi, se pronunță astfel:  

 

„Te rog spune-mi ce e mai sfânt ca acest cuvânt (al 

lui Dumnezeu)? Ce e mai plăcut ca această plăcere? 

Ce mâncăruri, ce feluri de miere sunt mai dulci decât 

cunoașterea înțelepciunii lui Dumnezeu, decât 

pătrunderea în locurile Sale ascunse, decât privirea la 

ideea Ziditorului și la cuvintele Stăpânului tău [...], 

decât că aceste cuvinte ale Stăpânului, pline de 

înțelepciune duhovnicească, să învețe pe oameni! 

Aibă ceilalți averile lor, bea din cupe împodobite cu 

pietre prețioase, strălucească în stofe de mătase [...] , 

fie neputincioși în a-și răpune bogățiile prin felurite 

plăceri! Desfătarea noastră să stea în a medita la 

legea Domnului ziua și noaptea, a bate la ușă care ni-

i deschisă, a primi pâinile Sfântul Treimi și a merge 

pe valurile vieții, având pe Domnul călăuză”.
31

 

 

42.  Ne poate călăuzi Sfânta Scriptură singură pe calea 

mântuirii ?  

 

Nicidecum. Conceptul de Sola Scriptura apărut în spațiul 

apusean este străin Bisericii. Sfânta Scriptura nu ne poate 

călăuzi singură pe calea mântuirii atât pentru că nici n-a fost 

dată omenirii dintru început, deci a fost o perioadă când nici 

nu exista și cu toate acestea, oamenii nu erau lipsiți de 

mijloace de a Îl cunoaște pe Dumnezeu, cât și pentru că, atunci 

când a fost dată, n-a constituit vreodată singura autoritate în 

această privință. Cu toate că ne este în Biserică infinit 

prețioasă, rămâne (doar) una din expresiile istorice ale Sfintei 

Tradiţii, simțire și exprimare întru Duhul Sfânt peste veacuri a 

                                                      

31 Fer. Ieronim, Scrisoarea 30, 13 CV 54, I, pag. 248. 
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Bisericii, și care cere o lectură și o interpretare prin Duhul 

Sfânt. Erminia sprecifică Bisericii este duhovnicească. Iar 

Duhul Sfânt poate naște alte scrieri inspirate dacă nevoia 

Bisericii o va cere, ne încredințează sfântul Siluan athonitul, 

ajutându-ne astfel să nu absolutizăm importanța Scripturii în 

sine, ci doar în legătură cu Cel care a inspirat-o și care o 

dezvăluie în fiecare veac inimilor credincioșilor, și anume, 

Duhul Sfânt Cel lucrător în Biserică.  

De altfel, cu mult înainte de a începe Moise să scrie 

primele cărți ale Vechiului Testament, a existat o evlavie a 

obștii religioase, chiar mai veche decât aceea a Patriarhilor. Iar 

în ce privește cărțile Noului Testament, ele încep să apără 

după mai bine de zece ani de la întemeierea Bisericii, în sânul 

acesteia, și vor continuate și de alte scrieri care constituie 

conținutul Sfintei Tradiții. Desigur, unicitatea cărților Noului 

Testament este darul imens de a avea mărturia 

contemporanilor Domnului Iisus Hristos, însă Duhul Sfânt are 

capacitatea la orice epocă să exprime prin oameni sfinți 

adevărurile necesare mântuirii noastre. 

Biserica este autoritatea hotărâtoare în aceasta privință, 

precum și în tâlcuirea textului biblic. Ea „este stâlpul și 

temelia adevărului” (I Tim. 3, 15), ea ține „canonul neclintit al 

adevărului”.
32

 În ea lucrează Duhul Sfânt pentru păstrarea 

neîntinată a adevărului mântuitor. „Unde este Biserica, zice 

Sfântul Irineu, acolo este și Duhul lui Dumnezeu și unde este 

Duhul lui Dumnezeu, acolo este Biserica și tot harul, iar Duhul 

este adevărul”.
33

  

Iată de ce Sfânta Scriptură  nu poate, ea singură, să ne 

călăuzească pe calea mântuirii, ci numai în Biserică, împreună 

cu Sfânta Tradiție. 

 

                                                      

32 Sfântul Irineu, Contra tuturor ereziilor, 1, 9, 4, Migne, P. G., VII, 

col. 545 B. 
33 Sfântul Irineu, op. cit., 3, 24, 1, Migne, P. G., VII, col. 966. 
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43.  Ce înțelegem prin „canonul" cărților Sfintei Scripturi? 

 

Prin „canonul” cărților Sfântul Scripturi înțelegem 

totalitatea cărților sfinte insuflate de Dumnezeu, mai precis 

lista acestor cărți. Cuvântul „canon” n-a avut acest înțeles de la 

început. El e împrumutat din limba ebraică, prin mijlocirea 

celei grecești, și însemnă, printre altele, „dreptar” sau 

„regulă”. Cu aceste două înțelesuri îl găsim întrebuințat și în 

Noul Testament.  

Sfântul Apostol Pavel, după ce dă anumite sfaturi 

duhovnicești galatenilor, adaugă: „Și câți vor umbla după 

dreptarul acesta, pace și mila asupra lor și asupra Israelului lui 

Dumnezeu” (Gal. 6, 16). Se numesc, apoi, „canoane”, cu 

înțeles de „rânduială”, hotărârile privitoare la disciplina 

bisericească și anumite părți care intră în rânduială slujbelor 

bisericești.  

Cărțile Sfântul Scripturi cuprinzând „canonul", adică 

regula de credință și de viață au fost numite „canoane” cu 

acest înțeles, dar și cu înțelesul de totalitate sau de lista a 

scrierilor care conțin aceste rânduieli. Cuvântul „canon" are 

acest înțeles atât la vechii iudei, cat și la primii creștini.  

Există un canon al cărților Vechiului Testament, după 

cum există un canon al cărților Noului Testament. 

 

44. Cu ce condiții au fost primite cărțile Sfintei 

Scripturi în canonul biblic?  

 

Cu condiția ca învățătura cuprinsă în ele să fie descoperită 

de Dumnezeu prin insuflare și să fie garantată eclesial. 

Biserica garantează învățătura aceasta pe baza vechimii și 

apostolicității, după regula lui Tertulian, că acel lucru e mai 

adevărat, care e mai vechi și acel lucru e mai vechi, care e de 

la început, și acel lucru e de la început, care vine de la 
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apostoli, iar de la apostoli vine ceea ce a fost sfânt în Bisericile 

apostolice.
34

 

 

45.  Care sunt cărțile Vechiului Testament?  

 

Canonul cărților Vechiului Testament este cea ce Biserica 

a considerat și numit a fi canonic, adică îndreptar de viață 

folositor mântuirii din toate cele scrise în perioada Vechiului 

Testament. Cărțile canonice se deosebesc în consecință de cele 

deuterocanonice, și respectiv de cele necanonice, ultimele 

două categorii nepurtând girul Bisericii ca fiind normative. 

Cărțile compun canonul Vechiului Testament sunt:  

1. Facerea  

2. Ieșirea  

3. Leviticul  

4. Numerii  

5. Deuteronomul (a doua lege)  

6. Cartea lui Iosua Navi  

7. Cartea Judecătorilor  

8. Cartea Rut  

9. Cartea întâi a Regilor (sau întâia a lui Samuil)  

10. Cartea a doua a Regilor (sau a doua a lui Samuil)  

11. Cartea a treia a Regilor (sau întâia a Regilor)  

12. Cartea a patra a Regilor (sau a doua a Regilor)  

13. Cartea întâia Paralipomena (a Cronicilor)  

14. Cartea a doua Paralipomena (a Cronicilor)  

15. Cartea întâi a lui Ezdra 

16. Cartea lui Neemia (a doua Ezdra)  

17. Cartea Esterei  

18. Cartea lui Iov  

19. Psalmii  

20. Pildele lui Solomon  

21. Ecclesiastul  

                                                      

34 Tertulian, Contra lui Marcion, 4, 5, Migne, P. L., II, col. 366. 
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22. Cântarea Cântărilor  

23. Isaia  

24. Ieremia (plângerile lui Ieremia)  

26. Iezechiel  

27. Daniel  

28. Osea  

29. Amos  

30. Miheia  

31. Iov  

32. Avdie  

33. Iona  

34. Naum  

35. Avacum  

36. Sofonie  

37. Agheu  

38. Zaharia  

39. Maleahi 

 

46. În afara cărțile canonice, mai există și altele în 

Sfânta Scriptură a Vechiului Testament?  

 

În afară de cele 39 de cărți canonice, Sfânta Scriptura a 

Vechiului Testament mai cuprinde și alte cărți numite 

anaghinoscomena (bune de citit), netrecute în rândul cărților 

canonice, dar pe care Biserica, socotindu-le folositoare și 

ziditoare de suflet, le-a recomandat spre citire catehumenilor, 

adică celor care se pregăteau să primească credința creștină. 

De aceea ele au fost păstrate în Sfânta Scriptură, după cărțile 

canonice. Ele sunt pline de înțelepciune duhovnicească și de 

aceea Biserica le folosește pe unele din ele chiar la sfintele 

slujbe.  

Acestea sunt:  

1. Cartea lui Tobit  

2. Cartea Iuditei  

3. Cartea lui Baruh  

4. Epistola lui Ieremia  
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5. Cântarea celor trei tineri  

6. Cartea a treia a lui Ezdra  

7. Cartea înțelepciunii lui Solomon  

8. Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah 

(Ecclesiasticul)  

9. Istoria Susanei  

10. Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel  

11. Cartea întâi a Macabeilor  

12. Cartea a doua a Macabeilor  

13. Cartea a treia a Macabeilor  

14. Rugăciunea Regelui Mânase  

Dintre toate acestea, sunt suplimente sau adaosuri la 

cărțile canonice: Cântarea celor trei tineri (din cartea lui 

Daniel); Rugăciunea Regelui Manase (la sfârșitul cărții a doua 

Paralipomena sau Cronici); Psalmul 151 (necanonic, la Cartea 

Psalmilor); Istoria Susanei și Istoria idolului Bel și a balaurului 

(suplimente sau adaosuri necanonice la cartea Daniel), iar la 

cartea Esterei: Visul lui Mardoheu; Decretul lui Artaxerxes și 

Rugăciunea lui Mardoheu și a Esterei. 

 

47.  Când au fost scrise cărțile Vechiului Testament?  

 

Cărțile Vechiului Testament au fost scrise înainte de 

Hristos într-o perioadă de peste o mie de ani (1400 î. d. Hristos 

– 400 î. d. Hristos). 

 

48. Ce cuprinde canonul cărților Noului Testament?  

 

Canonul Noului Testament cuprinde 27 de cărți și anume:  

1. Sfânta Evanghelie după Matei  

2. Sfânta Evanghelie după Marcu  

3. Sfânta Evanghelie după Luca  

4. Sfânta Evanghelie după Ioan  

5. Faptele Sfinților Apostoli  

6. Epistola Sfântul Apostol Pavel către Romani  

7. Epistola I a Sfântul Apostol Pavel către Corinteni  
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8. Epistola a II-a Sfântul Apostol Pavel către Corinteni  

9. Epistola Sfântul Apostol Pavel către Galateni  

10. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni  

11. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Filipeni  

12. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni  

13. Epistola I a Sfântului Apostol Pavel către 

Tesaloniceni  

14. Epistola a II-a a Sfântul Apostol Pavel către 

Tesaloniceni  

15. Epistola I a Sfântului Apostol Pavel către Timotei  

16. Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel către Timotei  

17. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit  

18. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Filimon  

19. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei  

20. Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacob  

21. Epistola I Sobornicească a Sfântului Apostol Petru  

22. Epistola a II-a Sobornicească a Sfântului 

 Apostol Petru  

23. Epistola I Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan  

24. Epistola a II-a Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan  

25. Epistola a III-a Sobornicească a Sfântului Apostol 

Ioan  

26. Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iuda  

27. Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 

 

49.  Când au fost scrise cărțile Noului Testament?  

 

Cărțile Noului Testament au fost scrise în secolul I. 

Majoritatea înainte de anul 70, cu excepția celor aparținând 

sfântului Ioan Evanghelistul și Teologul, ultima fiind 

Apocalipsa.  

 

50.  Ce înseamnă Vechiul Testament și Noul Testament?  

 

În vorbirea obișnuită cuvântul „Testament” înseamnă 

hotărârile luate de cineva în scopul de a fi respectate după 
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moarte. Cu acest înțeles și pe temeiul descoperirii date prin 

Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei (9, 15 și urm.), 

Sfântul Părinți au învățat că cele două Testamente - cel Vechi 

și cel Nou - arată voința lui Mesia de a face moștenitori ai 

Împărăției veșnice pe cei ce vor crede în El.  

Cuvântul „Testament” are și înțeles de „Legământ” între 

Dumnezeu și om, făcut îndată după căderea acestuia din urmă, 

prin făgăduință dată de Dumnezeu primilor oameni că sămânța 

femeii va zdrobi capul șarpelui. Acest Legământ, pe cale de a 

fi uitat de oameni, a fost reînnoit fată de Patriarhul Avraam 

(Fac. 12, 1-4), apoi a fost încheiat, în scris, pe muntele Sinai, 

între Dumnezeu și poporul evreu (leș. 20). Despre acest 

Legământ vorbește sfântul qpostol Pavel în Epistola către 

Evrei (9, 15-28).  

Toate scrierile care cuprind Legea și Proorocii formează 

Legământul Vechi, adică Testamentul Vechi, fiindcă vorbesc 

despre acel Legământ, fiindcă sunt date înainte de Hristos și-și 

află împlinirea și desăvârșirea în El.  

Scrierile sfinte, date după Hristos, formează Legământul 

nou, adică Testamentul Nou, fiindcă vorbesc despre noua 

legătură făcută la Cina cea de Taina între Dumnezeu și 

oameni, „legea cea nouă”, adusă lumii de Domnul nostru Iisus 

Hristos (Matei 26, 28).  

Sfântul Apostol Pavel arată în chip lămurit învățătura 

despre cele două Testamente. Vorbind despre jertfa 

Mântuitorului, el zice:  

 

„Și pentru aceasta El (Hristos) este Mijlocitorul unui 

nou testament, că prin moartea suferită spre 

răscumpărarea greșelilor de sub întâiul testament, cei 

chemați să ia făgăduință moștenirii veșnice. Căci unde 

este testament, trebuie neapărat să fie vorba despre 

moartea celui ce a făcut testamentul. Căci un 

testament ajunge temeinic după moarte, fiindcă nu are 

nici o putere cată vreme trăiește cel ce l-a făcut. De 
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aceea, nici cel dintâi n-a fost sfințit fără sânge” (Evr. 

9, 15-18). 

 

51.  Ce înseamnă „Evanghelie"?  

 

„Evanghelie” înseamnă „vestea cea bună”. Cuprinsul ei a 

adus și aduce lumii vestea bună care mângâie sufletele: 

venirea Mântuitorului, profețită în Vechiul Testament, apoi 

învățătura, faptele, patimile, moartea și slăvita Lui înviere, 

înălțarea la cer, toate având loc pentru mântuirea lumii. 

 

52.  Ce înseamnă „apostol”?  

 

Cuvântul apostol înseamnă „trimis”. El privește în primul 

rând pe cei doisprezece apostoli, trimiși la propovăduire de 

Însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Aceștia sunt Petru și 

Andrei, Iacob și Ioan, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, 

Iacob al lui Alfeu și Levi ce se zice Tadeu, Simon Zilotul și 

Iuda Iscarioteanul (Matei 10, 2-4; Luca 6,14-15; Fapte 1, 13). 

Acesta din urmă, după trădarea și moartea Mântuitorului, a 

fost înlocuit cu Matia (Fapte 1, 16, 23-26). „Apostol”, în 

înțelesul plin al cuvântului, este și sfântul Pavel, chemat în 

chip minunat pe drumul Damascului. „Apostoli” sunt și cei 

șaptezeci(și doi), a căror misiune este descrisă pe larg de 

sfântul evanghelist Luca (10, 1-24), apoi cei trecuți de sfântul 

apostol Pavel în lista celor învredniciți de darurile 

duhovnicești (I Cor. 12, 28), cei notați în Scrierile Părinților 

Apostolici
35

 și, în ințeles mai larg, mulți dintre cei care, mai 

târziu, au contribuit la creștinarea popoarelor păgâne. 

 

                                                      

35 Învățătura celor 12 Apostoli, 11, 3; în Scrierile Părinților Apostolici 

în P.S.B., București, 1979, p. 30. A se vedea deopotrivă : Învățătură a celor 

doisprezece apostoli, în Scrierile Părinților Apostolici, ed. IBMBOR, 

București, 1995. 



78 

 
53. Avem dovezi din Sfânta Scriptură despre insuflarea 

dumnezeiască a cărţilor Vechiului şi Noului 

Testament?   

 

Avem dovezi clare despre insuflarea dumnezeiască a 

Sfântul Scripturi (Despre V.T. Ies. 4,12; II Regi 23, 2; Isaia 6,1-

8; 8,1; Avacum 2, 2 şi altele). Iisus Hristos numeşte Vechiul 

Testament cuvântul lui Dumnezeu (Mc 7, 13). El e descoperirea 

neamurilor (Lc 2, 32; Evr. 1, 1-2). El descoperă pe Dumnezeu 

(Mt 11, 27; Ioan 17, 6-8; 1 In 5, 20). Evanghelia e revelaţia lui 

Dumnezeu (I Cor. 2, 9-10; 11, 23; 15, 3; Gal. 1, 11-12; Efes. 

1,17). Astfel, Sfântul Apostol Pavel ne învaţă că „toată 

Scriptură este de Dumnezeu insuflată şi de folos spre 

învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea 

întru dreptate” (II Tim. 3, 16). Sfântul Apostol Petru ne arată, la 

rându-i, că „niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci 

oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit purtaţi fiind de 

Duhul Sfânt" (11 Petru 1, 21). Insuflarea da Sfântul Scripturi 

autoritate dumnezeiască. Este ceea ce întăreşte Mântuitorul 

când zice despre Legea Vechiului Testament: „Amin zic vouă: 

înainte de a trece cerul şi pământul o iotă sau o cirtă din Lege 

nu va trece până ce vor fi toate” (Mt 5, 18). Cărţile Noului 

Testament s-au scris sub inspiraţia Duhului Sfânt pe care le-au 

primit autorii lor, adică Sfinţii Apostoli şi Ucenicii lor. În clipă 

arătării către Apostoli, după Înviere, Mântuitorul le spune: 

„Luaţi Duh Sfânt” (In 20, 22), iar în momentul despărţirii de 

aceiaşi Apostoli, El le porunceşte: „Mergând, învăţaţi toate 

neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al 

Sfântul Duh” (Mt 28, 19); „Că nu voi sunteţi care vorbiţi, ci 

Duhul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi” (Mt 10, 20); 

„Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care îl va trimite Tatăl, în 

numele Meu, Acela vă va învăţa pe voi toate şi vă va aduce 

aminte toate cele ce v-am spus Eu” (In 14, 26). 
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54. Avem şi alte dovezi despre insuflarea Sfintei 

Scripturi?   

 

Avem dovezile păstrate de Sfânta Tradiţie. În adevăr, mulţi 

Părinţi şi scriitori bisericeşti dau mărturie despre insuflarea 

Sfântul Scripturi. Astfel, sfântul Irineu spune că Scriptura este 

desăvârşită fiindcă e insuflată de Cuvântul şi de Duhul lui 

Dumnezeu. Gura Domnului, Duhul Sfânt, a rostit cuprinsul 

Sfântul Scripturi, mărturisește Clement Alexandrinul.
36

  

 

55.  Ce este insuflarea dumnezeiască?   

 

Insuflarea sau inspiraţia dumnezeiască este acea înrâurire 

specială a lui Dumnezeu asupra autorului Sfânt, aghiograful (= 

scriitorul de lucruri sfinte), prin care: 1. mintea lui se luminează 

în mod excepţional prin lucrarea Duhului Sfânt, primind o 

putere de pătrundere în tainele adevărurilor dumnezeieşti şi 

căreia i se comunică în parte şi adevăruri noi la care n-ar fi 

putut ajunge niciodată cu puterile proprii, iar voia lui se 

întăreşte pentru a se hotărî și persista în cele bune; 2. este 

îndemnat să scrie ceea ce ştie şi ceea ce i se va comunica prin 

descoperire; şi 3. este ajutat să nu cadă în greşeală. Atenagora 

spune că Duhul Sfânt se serveşte de gura Proorocilor ca de un 

organ precum flautistul suflă într-un flaut.
37

 Sfântul Ipolit 

lămureşte că Proorocii vorbeau numai puşi în mişcare de 

Cuvântul (Logosul) lui Dumnezeu, Care se unea cu ei şi Care, 

asemenea obiectului cu care se atinge chitara, îi făcea să 

vestească lucrurile voite de Dumnezeu.
38

 Insuflarea ne-o arată 

limpede Teofil al Antiohiei, în lămurirea pe care o da în această 

privinţă:  

                                                      

36 Clement Alexandrinul, Cuvânt îndemnător către Greci, 9, 82, 1, 

Migne, P. G., VIII, col. 192. 
37 Atenagora Atenianul, Solie pentru creştini, 7, 9, Migne, P. G., VI, 

col. 904, 908. 
38 Sfântul Ipolit, Despre Antihrist, 2, Migne, P. G., X, col. 728. 
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„Profeţii care istorisesc facerea lumii n-au fost de 

faţă atunci, dar era de faţă înţelepciunea lui 

Dumnezeu, cea care era în El, şi Cuvântul cel Sfânt 

al Său, Care este totdeauna împreună cu El. Acest 

Cuvânt, fiind Duhul lui Dumnezeu, începutul, 

înţelepciunea şi Puterea Celui Prea Înalt, S-a coborât 

asupra Profeţilor şi, prin ei, a vorbit despre facerea 

lumii şi despre toate celelalte. Cuvântul lui 

Dumnezeu S-a folosit de Moise ca de un organ”.
39

  

 

În marea Să înţelepciune, Dumnezeu vorbeşte prin oameni, 

asemenea oamenilor
40

, spre a se face înţeles.  

 

56.  Sfânta Scriptură poate fi înţeleasă uşor?   

 

Înţelegerea Sfintei Scripturi nu este la îndemâna oricui 

întrucât adevărurile sale sunt mai presus de mintea noastră. 

Sunt adevăruri dumnezeieşti care se adresează celor credincioşi 

şi cu viaţă duhovnicească. De altfel, ea însăşi mărturiseşte că 

tâlcuirea sa nu este un lucru uşor. La întrebarea pe care Filip o 

pune famenului etiopian, care citea din proorocia lui Isaia, dacă 

înţelege ce citeşte, acesta răspunde: „Cum aş putea, de nu mă va 

călăuzi cineva?” (Fapte 8, 31).  

Sfântul apostol Petru scrie despre Epistolele sfântului 

apostol Pavel că „în toate epistolele sale sunt unele lucruri cu 

anevoie de înţeles, pe care cei neînvăţaţi şi neintăriţi le 

răstălmăcesc, că şi pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare” (11 

Petru 3, 16).  

Lectura cere inspirația Duhului Sfânt, ca unul care poate 

ajuta cel mai bine în deslușirea celor inspirate tot de El. Cele 

                                                      

39 Teofil al Antiohiei, Către Autolic, 2, 10, Migne, P. G., VI, col. 1064; 

Apologeţi de limba greacă în "P.S.B.", Bucureşti, 1985, p. 302. 
40 Fericitul Augustin, Despre Cetatea lui Dumnezeu, 17, 62, Migne, P. 

G., XLI, col. 537. 
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176 de versete ale Psalmului 118 sunt nu numai o laudă sinceră 

a Legii Domnului, ci şi o rugăciune neîntreruptă pentru 

dobândirea adevăratei ei înţelegeri. Sfântul Părinţi şi Scriitori 

bisericeşti au arătat, în repetate rânduri, greutăţile întâmpinate 

pentru înţelegerea Sfintei Scripturi. Origen spune că înţelesul 

Scripturii nu se descoperă de la început cititorilor, mai ales 

celor necunoscători în lucrurile dumnezeieşti, sau care sunt 

necredincioşi ori nevrednici. Nu e de mirare, zice el, fiindcă 

înţelesul Scripturii e un lucru supraomenesc.
41

 Puţinătatea 

înţelegerii noastre nu poate pătrunde strălucirea dogmelor.
42

 

Aceasta e una din cauzele principale ale căderii în erezie.
43

 

Fericitul Augustin ne recomandă ca părţile neînţelese din 

Scriptură să le apropiem de altele, care sunt clare, spre a le 

pătrunde unele prin altele.
44

 Sfântul Ioan Damaschin ne 

îndeamnă ca : „dacă citim o dată, de două ori, şi nu înţelegem 

ce citim, să nu ne trândăvim, ci să stăruim, să medităm, să 

întrebăm. Căci spune Scriptura: „Întreabă pe tatăl tău şi-ţi va da 

de ştire, întreabă pe bătrâni şi-ţi vor spune” (Deut. 32, 7). 

Cunoştinţa nu este a tuturor”.
45

 

 

57. Cum trebuie interpretată sau înţeleasă Sfânta 

Scriptură?   

 

Origen afirmă trei înţelesuri ale Sfintei Scripturi, 1. după 

literă, obştesc sau istoric,  2. înţelesul mai înaintat sau sufletesc 

și 3. înţelesul duhovnicesc.  El susţine că înţelesul cărţilor 

insuflate se împarte după cele trei feluri de credincioşi aflători 

în Biserica: cei simpli, cei înaintaţi şi cei desăvârşiţi. După el, 

                                                      

41 Origen, Despre principii, 4, 1, 7, CB 5, pp. 302-303. 
42 Ibidem, p. 304. 
43 Ibidem, 4, 2, 168, p. 305-306. 
44 Fericitul Augustin, Despre învăţătura creştină, 3, 27, 38, Migne, P. 

L., XXXIV, col. 80. 
45 Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, 4, 17, trad. D. Fecioru, 

Bucureşti, 1938, p. 286. 
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cei simpli să-şi întărească (sufletul) că din trupul Scripturii 

(numim acest înţeles după literă, obştesc şi istoric); dacă însă 

unii au început să înainteze ceva şi pot să privească un lucru 

mai pe larg, să-şi întărească (sufletul) ca din sufletul Scripturii; 

iar cei care sunt desăvârşiţi şi asemenea acelora despre care 

Apostolul zice: „Iar înţelepciunea o propovăduim la cei 

desăvârşiţi; dar nu înţelepciunea acestui veac, nici a 

stăpânitorilor acestui veac, care sunt pieritori, ci propovăduim 

înţelepciunea lui Dumnezeu ascunsă, pe care Dumnezeu a 

rânduit-o mai înainte de veci spre slava noastră” (I Cor. 2, 6-7), 

aceia să se întărească din însăşi legea duhovnicească, care 

cuprinde umbra bunurilor viitoare. Acelaşi Origen declara că 

înţelesul duhovnicesc este cel mai înalt şi trebuie pus înaintea 

celui material sau istoric.
46

  

Tâlcuirea dreaptă a Sfântul Scripturi e însă aceea care ţine 

seama de toate cele trei înţelesuri şi le foloseşte potrivit cu 

ideile, persoanele şi faptele biblice, cum au făcut cei mai mulţi 

din Sfinţii Părinţi. Sfântul Ioan Gură de Aur zice: ”Să nu citiţi 

literele în chip simplu, ci să cercetaţi ideile. Dacă cineva se 

opreşte numai asupra cuvintelor şi nu cercetează nimic mai 

mult decât cele scrise, multe greşeli va săvârşi”.
47

 

 

58. Ce se cere pentru tâlcuirea inspirată a Sfintei 

Scripturi ?   

 

Tâlcuirea dreaptă a Sfântul Scripturi cere o viaţă 

încredințată lui Dumnezeu prin trăire eclesială, ceea ce duce la 

o simțire duhovnicească manifestă prin experiență concretă. 

Cere cunoaşterea voii dumnezeieşti prin studiul îndelungat şi 

                                                      

46 Origen, Comentariu la Evanghelia lui Ioan, 10, 5(4), 19, Migne, P. 

G., XIV, col. 313. 
47 Sfântul Ioan Gură de Aur, La celelalte, contra ereticilor..., Omilia 8, 

Migne, P. G., XLVIII, col. 769, trad. de prof. Justin Moisescu, Sfânta 

Scriptură  şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom, 1942, p. 95 
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smerit al Descoperirii dumnezeieşti și prin dorirea de a te face 

lucrător al acestei Descoperiri. Cere cunoaşterea învăţăturii 

Bisericii şi a Sfintei Tradiţii.   

În privinţa curăţiei vieţii, Sfântul Maxim Mărturisitorul 

spune:  

 

„Cunoştinţa întocmai a cuvintelor Duhului se 

descoperă numai celor vrednici cu Duhul, adică 

numai acelora care printr-o îndelungată cultivare a 

virtuţilor, curăţîndu-şi mintea de funinginea 

patimilor, primesc cunoştinţa celor dumnezeieşti, 

care se întipăreşte şi se aşează în ei, de la prima 

atingere, asemenea unei fete într-o oglindă curată şi 

străvezie”.
48

  

 

Viaţa potrivită Duhului duce la cunoaşterea voii 

dumnezeieşti arătată în Sfânta Scriptură. Recunoaştem lăuntric 

inspirația Duhului din Sfânta Scriptură, după cum observă 

Mântuitorul Însuşi:  

 

„De va voi cineva să facă voia Lui (Dumnezeu), va 

cunoaşte despre învăţătura aceasta dacă este de la 

Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine Însumi” 

(In 7, 17).  

 

Se cuvine să citim Sfânta Scriptură cu smerenie, ca pe 

Cuvântul lui Dumnezeu, cerându-I mai înainte ajutorul că s-o 

înţelegem şi având dorinţa caldă de a ne lumina fiinţa prin 

cuprinsul ei. Atunci când, din pricina puţinătăţii înţelegerii 

noastre, nu pricepem anumite învăţături din ea, să rugăm pe 

preot să ne tâlcuiască acele învăţături.  

                                                      

48 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspuns către Talasie, 65, în 

Filocalia, vol. III, trad. rom. de Pr. Dr. D. Stăniloae, p. 420. 



84 

 
Cunoaşterea adâncă a învăţăturii Bisericii şi a Tradiţiei 

îmbogăţeşte duhul tâlcuirii celei adevărate. O astfel de 

cunoaştere ajută mult la înţelegerea dreaptă a Sfântul Scripturi. 

Lipsa de temeinică şi adâncă înţelegere a Bibliei, precum şi 

lipsa legăturii strânse cu Sfânta Tradiţie, duce la rătăciri și chiar 

erezii, aspru mustrate de însuşi Mântuitorul, când zice: 

„Rătăciţi, neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu” (Mt 

22, 29).  
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Despre Sfânta Tradiție 
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59.  Ce este Sfânta Tradiţie ?
49

   

 

Cuvântul tradiție desemnează uzual „ansamblul de 

concepții, de obiceiuri, de datini și de credințe care se 

statornicesc istoricește în cadrul unor grupuri sociale sau 

naționale și care se transmit (prin viu grai) din generație în 

generație, constituind pentru fiecare grup social trăsătura lui 

specifică.”
50

 Însă nu orice pare tradiție în viața Bisericii 

aparține Sfântei Tradiții sau Predanii care este învăţătura 

dată de Dumnezeu Bisericii din care doar o parte s-a fixat în 

scris. Sfânta Tradiţie cuprinde descoperirea dumnezeiască 

necesară mântuirii noastre, ea este urmare a viaţa Bisericii 

întru Duhul Sfânt sau permanenta prezenţă a Duhului Sfânt 

în viaţa Bisericii.  

Tradiția este o sărbătoare. Prin Biserică, Tradiția este 

un dar care se transmite din generație în generație (cf. în latină 

„a dărui prin” și în greacă „a dărui de la cineva”). Acest dar 

vine de la Dumnezeu, lucru pe care îl știm după semnul lui 

Hristos – crucea. Crucea este expresia iubirii Sale și a darului 

Său. Așadar, ideea că acest dar, care este transmis din 

generație în generație, este un dar de la Dumnezeu și pecetluit 

de Dumnezeu prin cruce, este fundamentală dacă suntem 

interesați să găsim semnificația creștină a cuvântului Tradiție. 

Nu este sensul pe care îl auzim în societate, unde se vorbește 

de tradiții în sensul obișnuit, ca de pildă tradiția familială. 

Dumnezeu ne dăruiește tradiția creștină în mod generos, 

de neînțeles și minunat, prin El Însuși. Părintele se dăruiește 

                                                      

49 Autorul răspunsului la întrebarea Ce este Sfânta Tradiție ? este 

părintele profesor Marc Antoine Costa de Beauregard de la Centrul de Studii 

și Cercetări „Dumitru Stăniloae” din Paris. Textul de față este o preluare 

după o conferință a sfinției sale..  
50 DEX. 
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prin Fiu și Fiul ne dăruiește apoi ceea ce vine de la Tatăl către 

noi, creștinii, care vrem să fim creștini, să primim acest cadou 

prin care să trăim. Și, având pecetea Celui care ne-a dat acest 

dar, putem să-i mulțumim. De aceea, viața creștină este, de 

fapt, foarte simplă : primim, gustăm și mulțumim. Acest lucru 

îl aflăm la taina euharistiei : o primim în liturghie, ne bucurăm 

de darul pe care Dumnezeu ni-l face, care nu e altul decât El-

Însuși, propria Lui viață, propria Lui ființă dumnezeiască, o 

gustăm, ne bucurăm de ea și Îi mulțumim pentru ea. 

Aici este sensul veritabil al vieții creștine și al cuvântului 

Tradiție. Dincolo de consonanța sa austeră și serioasă, Tradiția 

este ceva frumos, pe care Dumnezeu ni-l dăruiește din 

dragoste și pentru care noi Îi mulțumim întotdeauna. 

Mulțumind Domnului pentru acest dar, încercăm să nu-l 

irosim, ci să avem grijă de el. Este ideea de Cineva care ne dă 

ceva extraordinar, ce exprimă toată dragostea Sa pentru noi și 

pe care încercăm să-l păstrăm viu, să nu-l distrugem, să-l 

fructificăm, și pe cât posibil să-l împărțim cu ceilalți.  

De aceea, euharistia, așa cum este săvârșită, este însăși 

expresia cuvântului Tradiție. Îl primim pe Dumnezeu care ni 

se dăruiește nouă, Îl gustăm cu uimire, Îi mulțumim cu bucurie 

și împărtășim această bucurie cu cei din jurul nostru. Simțim, 

de asemenea, și tristețe pentru cei care nu sunt cu noi (90% din 

oamenii de pe Pământ care nu-l cunosc pe Hristos). Acesta 

este singurul lucru care ne rănește fericirea, bucuria de a fi 

împreună, recunoștința, gratitudinea (cf în greacă, euharistie 

înseamnă a mulțumi). Spunem Sfântă Liturghie, dar am putea 

spune și Sfântă recunoștință, Sfântă gratitudine.  

În același timp, este o bucurie rănită, pentru că ne pare 

rău și ne rugăm pentru cei care nu cred, sau nu mai cred, sau 

nu cred încă. Ea este precum Hristos înviat, care era minunat, 

strălucitor, extraordinar, dar care avea încă o rană la coastă.  

Bucuria Tradiției, bucurie a fidelității față de dar, a grijii 

față de dar,  a primirii și a recunoștinței pentru dar, are și o 

parte sângerândă pentru lume. Aici regăsim dimensiunea 

misionară a Bisericii. Pentru că, dacă creștinii ar fi bucuroși 
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doar între ei, sărbătorind doar între ei,  ar avea o mentalitate 

sectantă. Or, Biserica nu este o sectă. Tradiția lui Hristos este 

deschidere către mântuirea lumii, de aceea liturghia este 

oferită pentru mântuirea lumii, a tuturor ființelor conștiente și 

inconștiente, vizibile și invizibile. În Tradiție, există 

contemplarea unei realități foarte frumoase, profunde, 

încântătoare, vii și dătătoare de viață. 

Tradiția este sfințitoare și îndumnezeitoare. Acest dar 

care ne oferă adevărul, viața, înțelepciunea lui Dumnezeu, este 

Însuși Dumnezeu. Tradiția, în sens profund, este darul pe care 

Dumnezeu Îl face din El-Însuși, din înțelepciunea Sa, din 

gândirea Sa, din viața Sa, din inteligența Sa, din frumusețea 

Sa, din lumina Sa. Este un dar care are puterea extraordinară 

de a ne transforma în El-Însuși. În aceasta constă diferența 

dintre acest dar și celelalte daruri din lume. Ceea ce este 

nemaipomenit este faptul că darurile de la Dumnezeu ne 

transformă în Dumnezeu. Ele sunt sfințitoare, 

îndumnezeitoare. Dacă trăim în Biserică și în Tradiția lui 

Dumnezeu, care începe cu crearea lumii și se continuă trecând 

prin toată Biblia, darul pe care Domnul ni-l face din toată 

ființa Sa ne îndumnezeiește. Tradiția transformă și 

transfigurează. Umanitatea transfigurată a lui Hristos este 

fructul Tradiției. Tatăl transmite prin Fiu și se răspândește în 

umanitatea Fiului și ceea ce Tatăl transmite prin Fiu se va 

răspândi de asemenea în propria noastră umanitate. Pentru 

aceasta trebuie să trăim în Tradiție și nu numai să o respectăm, 

deoarece Biserica nu este un muzeu al Tradiției creștine, al 

obiceiurilor creștine, al folclorului ortodox. Tradiția este viața, 

adevărul, lumina pe care Dumnezeu ni le dă din El-Însuși și 

dacă trăim prin aceasta (și prin micile tradiții ale Bisericii), 

viața noastră va fi sfințită, îndumnezeită, divină. Dar acest 

fenomen de divinitate, îndumnezeire, sfințire nu se realizează 

automat. Lumea Bisericii și a Tradiției nu este o lume magică. 

Acest lucru nu există, este caricatura religiei. Ci, din contră, 

numai prin iubirea și credința pe care le avem pentru Cel care 

ne oferă darul, prin uimirea față de frumusețea acestui dar, 
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prin mulțumirea pe care o primim de la Dumnezeu, prin 

răsplata pe care o primim, prin răspunsul liber din partea 

noastră (un mulțumesc, un da) îndumnezeirea devine posibilă. 

Tradiția depinde de păzirea ei. Ideea păstrării Tradiției 

este evocată în contextul biblic, mai ales în doi psalmi mai 

deosebiți: psalmul 102, versetul 57 și psalmul 118, care se 

spune sâmbăta la slujba utreniei și la slujbele de pomenire, 

uneori în întregime. Or, tema esențială a acestui poem al lui 

David este următoarea: dacă păstrăm învățăturile lui 

Dumnezeu, Acesta ne apără. Păzește Tradiția și Dumnezeu te 

va păzi. Regăsim în mai mulți psalmi această idee și o regăsim 

de asemenea în cartea de proverbe, un amalgam de cuvinte 

amuzante, dar și de cuvinte extrem de serioase și înțelepte. 

Tema principală a cărții de proverbe este „păzește tradiția și 

Dumnezeu te va păzi”. Dumnezeu îi protejează pe cei care 

apără poruncile Sale îi binecuvintează pe cei care urmează 

învățăturile Sale. Aici remarcăm o temă constantă, tipic 

evreiască, proprie iudaismului biblic pe care l-am moștenit. La 

niciun alt popor nu există această idee de legământ. În istoria 

religiilor, observăm că doar un singur popor a avut acea 

carismă, și anume poporul evreu. În rădăcinile noastre 

evreiești, semitice regăsim această idee : „eu te apăr, tu mă 

aperi” sau „eu păzesc cuvântul Tău, îndeplinesc poruncile 

Tale, iar Tu mă protejezi”. Putem să-l auzim în mai multe 

registre, de la modul simplu în care se exprimă un vânzător 

până la cel mai înalt nivel, ca de pildă : „eu respect învățăturile 

tale, iar tu dăruiește-mi lumina veșnică și bucuria de a Te 

vedea și a Te contempla”. Însă ideea unui contract, unui 

legământ, unui acord, unei solidarități între Dumnezeu și noi 

este fundamentală. Ideea Tradiției, pentru noi, creștinii 

ortodocși, se sprijină pe ideea de legământ. Diferența dintre 

noi și poporul evreu constă în faptul că la poporul lui Israel 

acest lucru funcționează și fiecare respectă contractul său. Or, 

odată cu întruparea Domnului, când S-a făcut om, le-a vorbit 

lui Moise, lui Avram, lui Noe, iar cuvântul lui Dumnezeu a 

confirmat semnificația profundă a Tradiției, insistând mult pe 
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aceasta. Acest lucru este evident în Evanghelie, a cărei lectură 

este esențială. Astfel, Hristos nu a disprețuit Tradiția, El este 

fundamentul Tradiției. El respectă toate poruncile legii și nu 

modifică deloc legea Domnului. Hristos, prin respectul Său 

față de Tradiție, ne dă un exemplu de neimitat, de neuitat : 

crucea. Ascultarea Sa până la cruce a fost aceea de a împlini 

Tradiția până la capăt. El a sărbătorit Paștele ca nimeni altul. 

El este Cel care, prin umanitatea Sa concretă și istorică, a 

respectat Tradiția până la sfârșit. Și, în același timp, a adus un 

discernământ foarte important. Le-a spus învățătorilor, 

fariseilor : „strămoșii au spus aceasta, Eu doar vă amintesc 

spusele lor”, pentru a reda o semnificație corectă Tradiției. 

Uneori, El le reproșează celor din jurul Său că nu respectă 

legea, sau că nu introduc obiceiuri umane, cutume, moduri de 

viață umane. Și pune astfel accent pe degradarea Tradiției, dar 

și pe ideea de vigilență în vederea păstrării ei. Pentru ca darul 

să nu fie irosit, nu trebuie să-l lăsăm să se degradeze. Hristos-

Însuși ne dă exemplul împlinirii Tradiției, amintindu-ne ce este 

aceasta. 

La taina euharistiei, El spune : „faceți acestea întru 

pomenirea Mea”. Sâmburele Tradiției este Hristos-Însuși. El 

se arată ca stăpân al Tradiției. Într-un alt episod al Bibliei, se 

dăruiește ca frate spiritual, ca fiu în Dumnezeu, celor care fac 

voia Tatălui. În Evanghelia după Sf. Matei, la ridicarea lui 

Hristos la cer, El le spune apostolilor : „învățați toate 

neamurile să păzească toate câte v-am poruncit vouă”. Aceasta 

este situația tipică în care Hristos se arată stăpân al Tradiției; 

El îi învață Tradiția și păzirea ei. 

Tradiția este o problemă de identitate pentru secolul XXI, 

mai ales pentru noi ortodocșii. A fi ortodox înseamnă a păzi 

Tradiția. Ceea ce caracterizează comunitatea ortodoxă este 

relația ei cu Tradiția : suntem ortodocși pentru că păzim 

Tradiția sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți, independent de 

naționalitatea sau localizarea noastră. Ne recunoaștem 

identitatea ortodoxă prin faptul că păzim Tradiția, o atribuim 

în totalitate faptelor Apostolilor și Părinților (cf Sf. Paul : 
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„faceți asemenea mie, precum și eu fac asemenea lui Hristos”). 

A fi ortodox înseamnă a încerca de a nu pierde nimic din ceea 

ce a fost dat de Hristos după Învierea și Înălțarea Sa la 40 de 

zile.  Nimic să nu pierdem, să nu irosim, să nu stricăm sau să 

lăsăm să-și piardă calitatea. Aceasta e cel mai greu, deoarece 

există mai multe tendințe la noi ortodocșii. Fie ne 

înspăimântăm de Tradiție și ne conformăm cu respectarea în 

mică măsură a acesteia (tradiționalism slab fructificat), fie, 

mai ales în Europa Occidentală, suntem influențați foarte mult 

de mediul catolic, de ecumenism, protestantism, modernism, 

etc. și, în scurt timp, renunțăm la tot (renunțăm la post, nu ne 

mai spovedim). Or, cele două extreme, pe de o parte un 

tradiționalism timid și în defensivă (or, ortodoxia nu este așa 

ceva, ea este o evidență) și, pe de altă parte o compromitere cu 

curentele de tot felul (psihologic, filosofic, un fel de supă 

deloc stigmatizată), nu ajută la nimic. Dacă păstrăm Tradiția 

timidă, în defensivă, ea este inutilă, și, dacă o amestecăm cu 

modernismul, influențat de ecumenism, tot este inutilă și nu 

servește la nimic, deoarece pierdem răspunsurile de care 

veacul nostru are nevoie. 

Dacă păstrăm Tradiția, o facem pentru propria noastră 

mulțumire, pentru că noi înșine ne transformăm viața, dar și 

pentru ceilalți, pentru copiii noștri, întrucât singurul nostru 

scop este ca ei să fie Sfinți, mai mari decât noi în fața lui 

Dumnezeu, mai buni decât noi. 

Păstrăm acestă Tradiție, însă, și pentru lumea și timpurile 

care vor veni, deoarece situația universului și a planetei pe 

care trăim este extrem de dificilă. Trăim în vremuri în care 

suntem foarte încercați, mai încercați decât a fost vreodată 

umanitatea (cf Evanghelia după Sf. Matei, vremurile care ne 

așteaptă sunt foarte grele). Or, pentru a face față acestor 

timpuri grele, încercărilor din zilele noastre, și a rămâne vii, în 

picioare, trebuie să îl mărturisim în continuare pe Hristos și 

Învierea Sa pentru a găsi răspunsurile de care avem nevoie. 

Or, păzind Tradiția, aceasta ne dă acces la viața întru Duhul 

Sfânt. Cel care păzește învățăturile lui Hristos, Poruncile Sale, 
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dobândește Sfântul Duh. Cel care nu le păzește, nu Îl 

dobândește, iar dacă acesta crede că are un duh, el nu este 

Sfântul Duh, care se manifestă riguros prin păzirea poruncilor. 

Dacă păzim Evangheliile, avem Sfântul Duh și dacă avem 

Sfântul Duh, păzim Evangheliile. Toți Sfinții canonizați, 

sfințiți, îndumnezeiți, pe care îi cunoaștem prin Tradiția 

Bisericii, au încercat să respecte la maxim poruncile lui 

Hristos (iubirea față de aproapele și iubirea față de vrăjmași 

sunt cele mai grele porunci) și astfel, au dobândit Sfântul Duh. 

Împlinirea poruncilor ne apropie de darul Sfântului Duh. 

Întrucât acela care face voia lui Hristos, face voia Tatălui, or 

Tatăl este unica sursă a Sfântului Duh. Tatăl oferă Duhul Sfânt 

celor care împlinesc voia Fiului Său.  

Această împlinire a poruncilor poate să meargă mai 

departe – de pildă, martirii au mers până la moarte pentru a fi 

urmași ai lui Hristos, iar Sfântul Duh cobora deasupra lor ca o 

coroană, ca o lumină.  

Or, dacă noi păzim poruncile lui Hristos, Tradiția 

Bisericii, vechea Tradiție ancestrală evreiască, creștină, 

ortodoxă, patristică, Sfântul Duh se va sălășlui întru noi și vom 

avea, astfel, capacitatea de a găsi răspunsurile pentru 

vremurile care vor veni. Va trebui să fim eficienți. Tradiția nu 

înseamnă a repeta pur și simplu ceea ce am văzut deja. 

Tradiția nu este repetitivă, ea este fidelă, dar fidelă în 

creativitate. Ea nu este evoluție, modernism, transformare; este 

altceva.  

Toți Părinții au dezvoltat, au avut idei geniale în 

domeniul ideologic, iconografic, despre Biserică, despre 

cultură, în domeniul social, politic – și toate acestea datorită 

Duhului Sfânt care era prezent în ei. Dacă vrem să fim creștini 

ortodocși în timpurile noastre, trebuie să păzim Tradiția. Nu 

este paradoxal, deoarece, dacă în mentalitatea occidentală 

Tradiția este ceva ce aparține de trecut, în mentalitatea 

ortodoxă, Tradiția este considerată a fi încă prezentă.  

Această prezență a Tradiției este forța noastră care ne 

permite să facem față cu îndrăzneală la problemele acestei 
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epoci, care sunt în număr foarte mare (în domeniul științific, 

bioetic, umanitatea nu s-a confruntat niciodată cu problemele 

cu care va urma să se confrunte de acum înainte). Acest lucru 

nu trebuie să ne înfricoșeze, ci să ne stimuleze, să ne motiveze.  

Lumea în care trăim are nevoie de creștini adevărați, de 

ortodocși veritabili, care să trăiască după Tradiția Părinților 

lor, asemenea lui Hristos, care era plenitudinea ortodoxiei în 

persoană, a vieții, a adevărului, a înțelepciunii. Trebuie să ne 

legăm de El în întregime, să ne unim cu El. 

Euharistia este miezul Tradiției. Trebuie să dorim să o 

primim cu adevărat, din toată inima, cu pocăință, bucurie și 

recunoștință. Doar prin împărtășanie ne unim. Altfel, nu facem 

decât să imităm. Or, religia ortodoxă nu este o religie de 

imitație, noi nu suntem doar urmași ai lui Hristos, noi ne unim 

cu El. Imităm un guru ? Urmăm un părinte duhovnic, un sfânt. 

Cu Hristos însă ne hrănim, bem sângele Lui și mâncăm trupul 

Lui sfințitor (cf. Sf. Pavel face distincția între imitatori și cei 

care se unesc cu Hristos, „consumatorii” am putea spune, dacă 

nu ar avea o conotație peiorativă). Este vorba despre a se hrăni 

și a se îmbrăca în Domnul. Imităm părintele duhovnic, dar Îl 

mâncăm și Îl bem pe Dumnezeu. Sunt două lucruri diferite.  

De aceea împărtășania este atât de importantă; ea nu este 

nici automată, nici magică, ci este un demers voluntar pentru 

urmarea Tradiției. Un psalm al lui David zice : „deschide gura 

ta și eu ți-o voi umple” – niște vorbe deosebite, pentru că 

Dumnezeu o umple cu El-Însuși. Tradiția este darul pe care 

Dumnezeu ni-l face din El-Însuși în carne și-n oase și-n sânge 

– însă numai aceluia care deschide gura, adică celui care 

trăiește respectând Tradiția. 

Toate aceste aspecte concis prezentate merită să fie 

aprofundate, reluate în detaliu, Tradiția ca îndumnezeire a 

omului și păzire a Legământului. 

Sfântul Nicolae Cabasila explică diferența între mâncarea 

acestei lumi și mâncarea divină : mâncarea terestră, tu o 

transformi în tine, iar mâncarea divină, ea te transformă în ea. 
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60.  Când a luat naştere Sfânta Tradiţie ?  

 

Sfânta Tradiţie a luat naştere înainte de Sfânta 

Scriptură, cea din urmă fiind prima expresie istorică scrisă a 

celei dintâi. În înţelepciunea Sa, Dumnezeu a rânduit ca 

adevărurile Descoperirii dumnezeieşti să se exprime întâi de 

toate prin viu grai. „Vino și vezi” a prilejuit primilor apostoli 

întâlnirea nemijlocită cu Hristos, ceea ce le va permite mai 

târziu să mărturisească, ceea ce ochii noștri au văzut, mâinile 

noastre au pipăit, aceaasta vă vestim ... 

„Vulpile au viziuni și păsările cerului cuiburi, dar Fiul 

omului nu are unde să își plece capul”, a fost răspunsul 

Mântuitorului la oferta unui scrib al vremii de a sta în 

proximitatea Lui. Dacă voia cu orice preț fixarea cuvintelor 

sale prin scriere, poate că ar fi profitat de oferta acestora și a 

altora ca el. Dar nu, Mântuitorul își face ucenici și îi 

îndeamnă și pe cei ieșiți ulterior la propovăduire în numele 

Lui să facă asemenea. Transmiterea este prin ucenicire și 

Duhul Sfânt este Cel care le va aduce aminte de toate câte 

le-a spus lor. Nu suportul scris salvează și securizează 

conținutul propovăduirii, ci lucrarea Duhului în umanitate.  

 

Dacă învăţătura dumnezeiască s-ar fi dat de la început 

în scris, credinţa nu s-ar fi răspândit cu aceeaşi uşurinţă şi 

putere ca prin viul grai cu care e înzestrat tot omul. Credinţa 

se dobândeşte şi se întăreşte, la cei mai mulţi oameni, 

îndeosebi prin viu grai. Sfântul Apostol Pavel spune: 

„Credinţa este din auzire, iar auzirea, prin cuvântul lui 

Hristos” (Rom. 10, 17).  

 

61.  Cum a luat naştere Sfânta Tradiţie ?   

 

La începutul Bisericii, învăţătura a venit de la 

Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui 

Dumnezeu întrupat. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era 

astfel învăţătură şi predică vie. Prin predica lor, Apostolii s-
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au făcut şi ei vestitori ai adevărului. Ei puneau la temelia 

credinţei lor, şi a acelora pe care-i converteau, aceeaşi 

Evanghelie ieşită din plinătatea cunoaşterii vieţii 

dumnezeieşti de către Hristos, cu Care Apostolii petrecuseră 

împreună şi în care trăiau acum. Sfântul Apostol Pavel arată 

că predica apostolică este însuşi cuvântul lui Iisus Hristos, 

rostit prin gura Sfinții apostoli: "Cum, dar, vor chema 

numele Aceluia în Care încă n-au crezut? Şi cum vor crede 

în Acela de Care n-au auzit? Şi cum vor auzi fără de 

propovăduitori? Şi cum vor propovădui de nu vor fi 

trimişi?... Deci, credinţă este din auzire, iar auzirea, prin 

cuvântul lui Hristos" (Rom. 10, 14-17). Însuşi Mântuitorul a 

poruncit Sfinții apostoli să propovăduiască prin viu grai: 

"Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-

le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 

învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă" (Mt 

28,19-20; Marcu 16,15; Luca 9, 2). Sfinții apostoli înşişi ne 

încredinţează în scrierile lor că ei n-au scris în cărţile lor 

decât o mică parte din câte au primit de la învăţătorul lor. 

Sfântul Ioan, Ucenicul prea iubit al Mântuitorului, sfârşeşte 

Evanghelia sa cu aceste cuvinte: "Dar sunt şi alte multe 

lucruri pe care le-a făcut Iisus, şi care, dacă s-ar fi scris cu 

de-amănuntul, cred că nici lumea aceasta n-ar fi cuprins 

cărţile ce s-ar fi scris" (In 21, 25). Acelaşi Evanghelist Ioan 

declara într-una din Epistolele sale: "Multe având a vă scrie, 

n-am voit să le scriu pe hârtie şi cu cerneală, ci nădăjduiesc 

să vin la voi şi să vorbesc gură către gură, ca bucuria noastră 

să fie deplină" (II Ioan 1,12). Mântuitorul însuşi n-a lăsat 

nimic scris şi nici n-a poruncit Sfinţilor Apostoli să scrie, ci 

să propovăduiască prin viu grai (Mt 28, 19-20).  

 

62.  Ce este Tradiţia Apostolică?   

 

Învăţătură încredinţată de Hristos, prin viu grai, 

Sfinţilor Apostoli poartă numele de Tradiţie Apostolică. Din 
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această Tradiţie, sau cu ajutorul ei, s-a dezvoltat Tradiţia 

bisericească. 

 

63.  Cum s-a dezvoltat Tradiţia bisericească?   

 

Sfinţii Apostoli au primit învăţătua dumnezeiască de la 

Mântuitorul, iar Biserica a primit-o de la Sfinții apostoli
51

, 

care au dat-o primilor episcopi, iar aceştia, celor de după ei, 

până azi. Tradiţia, zice Sfântul Irineu, a ajuns până la noi 

prin grija Bisericii, fără a se născoci scrieri, căci ea este o 

practică foarte deplină, neprimind nici adaos, nici micşorare. 

Fericitul Augustin spune că adevărurile Tradiţiei care se 

păstrează pe întreg pământul, au fost încredinţate fie de 

Sfinții apostoli, fie de Sinoadele ecumenice.
52

 Ceea ce ţine 

Biserica Universală şi n-a fost stabilit prin Sinoade, ci a fost 

totdeauna păstrat, a fost dat prin autoritatea apostolică.
53

 Este 

deci o Tradiţie Apostolică şi este o Tradiţie bisericească, în 

strânsă legătură una cu alta, cea din urmă avându-şi obârşia 

şi dreptarul în prima. Semnul adevăratei Tradiţii este 

neîntreruperea. «Marii (teologi) ai lumii, zice Augustin, au 

ţinut ce au găsit în Biserică. Ce au învăţat de la înaintaşii lor, 

au învăţat şi ei pe alţii. Ce au primit de la părinţi, aceea au 

dat fiilor ».
54

 De aceea trebuie crezut numai acel adevăr de 

credinţă care nu se depărtează întru nimic de Tradiţia 

Apostolică şi Bisericească.
55

  

 

64. Ce relație este între Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie ?   

 

Sfânta Scriptură e rodul lucrării Sfântului Duh cel 

crescut în pomul Tradiţiei. Sfânta Scriptură  e punerea în 

                                                      

51 Sfântul Irineu, Contra ereziilor, 2, 9, 1, Migne, P. G., VII, col. 734. 
52 Fer. Augustin, Scrisoarea 54, 1, 1, Migne, P. L., XXXIII, col. 200. 
53 Idem, Despre Botez, 4, 24, 31, Migne, P. L., XLIII, col. 174. 
54 Idem, Împotriva lui Iulian, 2, 10, 34, Migne, P. L., XLIV, col. 697. 
55 Origen, Despre principii, 1, Pref. 2, Migne, P. G., XI, col. 116. 
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scris numai a unei părţi din toată învăţătura dată de 

Mântuitorul prin viu grai, adică din Tradiţie. Astfel, între ele 

e o legătură atât de strânsă încât cu greu s-ar putea face o 

deosebire între cuprinsul uneia şi al celeilalte. Mărturiile lor 

se sprijină unele pe altele şi amândouă alcătuiesc comoara 

unuia şi aceluiaşi aşezământ dumnezeiesc şi omenesc: 

Biserica. Sfânta Tradiţie  întregeşte Sfânta Scriptură  prin 

tâlcuirea adevărată. Numai tâlcuirea dată de Sfânta Tradiţie 

este adevărată, adică profetică şi apostolică şi primită de 

Biserică, pentru textul Sfântul Scripturi.  

În al doilea rând, trebuie să ne servim de Tradiţie, 

pentru că nu toate pot fi luate din Dumnezeiască Scriptură. 

Sfinții apostoli ne-au transmis învăţătura Mântuitorului atât 

pe calea Sfintei Scripturi, cât şi pe calea Tradiţiei 

Apostolice.
56

 

Cuvintele Sfântul Apostol Pavel: "Aşadar, fraţilor, staţi 

neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat fie prin 

cuvânt, fie prin epistola noastră" (II Tes. 2, 15), Sfântul Ioan 

Gură de Aur le tâlcuieşte astfel: «De aici e limpede că 

(Apostolul) nu le-a dat toate în scris, ci multe pe cale 

nescrisă. Şi cele scrise şi cele nescrise sunt deopotrivă 

vrednice de credinţă, încât socotim Tradiţia Bisericii 

vrednică de crezare. E tradiţia, nu cerceta mai mult ».  

 

65.  Sfânta Tradiţie aparţine credinciosului în parte 

sau Bisericii întregi?   

 

Ca viaţă în Duhul Sfânt, Sfânta Tradiţie aparţine întregii 

Biserici. Credinciosul şi-o însuşeşte în măsura în care 

vieţuieşte în Biserică şi participa la viaţa Bisericii prin 

lucrarea Duhului Sfânt. Aşa ne-o spune Sfânta Scriptură , aşa 

                                                      

56 Sfântul Epifanie, Panarion, Contra Evreilor, 61, 6, Migne, P. G., 

XLI, col. 1047. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia la Scrisoarea II-a către 

Tesaloniceni, 4, n.2, Migne, P. G., LXII, col. 488. 
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ne-o spun şi Sfântul Părinţi. Sfântul Apostol Pavel declara: 

"Au nu ştiţi că sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul 

lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă va strică cineva 

templul lui Dumnezeu, pe acela îl va strică Dumnezeu, 

pentru că Sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi" 

(I Cor. 3, 16-17). Cine strică templul, adică Biserica lui 

Dumnezeu, acela nu se află în Sfânta Tradiţie. Sfântul Irineu, 

la rându-i, ne învaţă: « Duhul este chezăşia nestricăciunii, 

întărirea credinţei noastre, scara de înălţare la Dumnezeu. 

Unde este Biserica, acolo e şi Duhul lui Dumnezeu. Unde e 

Duhul lui Dumnezeu, acolo e şi Biserica şi plinătatea 

harului. Iar Duhul este adevărul ».
57

 Ereticii nefiind în 

Tradiţie nu sunt nici în Biserică, şi, dimpotrivă, nefiind în 

Biserică, nu sunt nici în Tradiţie; ei nu trăiesc în comuniunea 

de viaţă a Duhului lui Dumnezeu şi nu sunt în Hristos.  

 

66. Ce legătură este între Biserică şi Sfânta Tradiţie ?   

 

Biserica păstrează Tradiţia, iar Tradiţia uneşte şi 

întăreşte Biserica. După moartea ultimului Apostol, viaţa în 

Duhul nu s-a împuţinat, căci Mântuitorul făgăduieşte 

Apostolilor şi urmaşilor acestora că va fi cu ei până la 

sfârşitul veacurilor şi Duhul Sfânt îi va ajută să înţeleagă tot 

adevărul şi să-l apere neştirbit (In 16, 13). De aceea Sfânta 

Tradiţie s-a numit şi ţinerea de minte vie a Bisericii. Tradiţia 

fiind viaţă Bisericii, Biserica e spaţiul Tradiţiei. 

 

67. Care e rolul Bisericii faţă de Descoperirea 

dumnezeiască şi deci şi faţă de Sfânta Tradiţie?   

 

Biserica e păzitoarea, tâlcuitoarea şi propovăduitoarea 

fără greş a Descoperirii dumnezeieşti şi, prin această, şi a 

Tradiţiei. Ea păstrează şi susţine unitatea şi identitatea 

                                                      

57 Sfântul Irineu, Contra ereziilor, 3, 24, 1, Migne, P. G., VII. 
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credinţei. Sfântul Irineu ne da amănunte preţioase în această 

privinţa: «Biserica, zice el, după ce a primit, cum am spus, 

această propovăduire şi această credinţă, măcar că e 

răspândită în toată lumea, le păstrează cu grijă, ca şi cum ar 

locui într-o singură casă. De asemenea ea crede Apostolilor 

şi Ucenicilor acestora, ca şi cum ar avea un singur suflet şi 

aceeaşi inima. Ea predică acestea în armonie cu Apostolii, 

învaţă şi transmite că şi cum ar avea o singură gură. Deşi în 

lume limbile sunt deosebite, puterea Tradiţiei e una şi 

aceeaşi. După cum soarele, zidirea lui Dumnezeu, e unul şi 

acelaşi în toată lumea, tot aşa şi propovăduirea adevărului se 

arată pretutindeni şi luminează pe toţi oamenii care vor să 

vină la cunoştinţă adevărului. Nici cel tare în cuvânt dintre 

intâistătătorii Bisericilor nu va spune altceva, decât aceste 

învăţături, căci nimeni nu este mai presus de învăţătorul sau 

(Matei 10, 24; Luca 6, 40), nici cel slab în cuvânt nu va 

împuţina Tradiţia. Credinţa fiind una şi aceeaşi, nici cel care 

e în stare să vorbească mult despre ea nu o sporeşte, nici cel 

ce vorbeşte mai puţin nu o împuţinează ».
58

 Biserica stă pe 

Tradiţia Apostolilor şi o mărturiseşte ca aflându-se 

pretutindeni, în viaţă, şi lucrarea ei. Prin episcopii aşezaţi de 

către Apostoli şi urmaşii acestora, Tradiţia se înfăţişează ca 

universală şi neîntreruptă.
59

 Clement Romanul, care a 

cunoscut personal pe Sfinții apostoli Petru şi Pavel, "avea 

Tradiţia în faţa ochilor".
60

 Cu ocazia neînţelegerilor din 

Biserica de la Corint, el a înnoit credinţa şi Tradiţia pe care 

le primise de curând de la Apostoli. Sfântul Policarp e un 

exemplu viu al Tradiţiei pe care a primit-o de la Apostoli, 

care l-au făcut episcop în Smirnă, şi care a avut legături cu 

mulţi dintre cei care au văzut pe Hristos. El a propovăduit 

                                                      

58 Sfântul Irineu, op. cit., 1, 10, 2, Migne, P. G. VII, col. 552 3 - 

Învăţătură de credinţă creştină ortodoxă. 
59 Ibidem, 3, 1, Migne, P. G., VII, col. 848. 
60 Ibidem, 3, 3, 3, Migne, P. G., VII, col. 849. 
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totdeauna lucrurile pe care le-a învăţat de la Apostoli.

61
 

Biserica are un tezaur bogat. În care Apostolii au adunat 

toate cele ale adevărului şi din care oricine poate să-şi ia 

băutură vieţii.  

 

68.  Unde se află cuprinsă Sfânta Tradiţie?   

 

Desigur, ca formă de transmitere a Revelaţiei 

dumnezeieşti, Sfânta Tradiţie, deopotrivă apostolică, are 

drept conţinut întreaga învăţătură a apostolilor primită de ei 

prin viu grai de la Hristos însuşi în timpul celor trei ani şi 

jumătate de activitate publică a Lui. În cuprinsul Tradiţiei 

apostolice intră şi o serie de structuri harice ale Bisericii 

întemeiate de Hristos şi care vin de la Hristos prin Sfinţii Săi 

Apostoli: Sfintele Taine, toate ierurgiile şi ierarhia 

bisericească sacramentală cu cele trei trepte harice care ţin 

de constituţia teandrică a Bisericii, precum şi anumite 

orânduieli privind viaţă Bisericii şi viaţa membrilor ei. 

Cărţile Noului Testament conţin şi constituie Tradiţia 

apostolică, dar nu o epuizează, căci multe altele a săvârşit 

Hristos, care s-au transmis mai departe numai pe cale orală 

în Biserica (Mt 28, 20; In 20, 30-31; 31, 25), adică prin cei 

îmbrăcaţi cu puterea Duhului Sfânt spre a fi iconomi ai 

Tainelor lui Dumnezeu (I Cor. 4, 1). Într-un răstimp de opt 

veacuri, conţinutul Sfintei Tradiţii, adică al Tradiţiei 

apostolice, a fost fixat de Biserica în opt izvoare şi anume:   

1. Simbolurile de credinţă (cel zis "apostolic" sau 

"roman", folosit astăzi de catolici şi de protestanți; simbolul 

niceo-constantinopolitan alcătuit la sinoadele ecumenice I de 

la Niceea (325) şi II de la Constantinopol (381), singurul 

folosit în Biserica Ortodoxă şi, alternativ cu cel "roman", la 

catolici şi uneori la protestanţi; şi cel "atanasian", folosit de 

anglicani);   

                                                      

61 Ibidem, 3, 3, 4. Migne, P. G., VII, col. 851. 
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2. Cele 85 de canoane apostolice;   

3. Definiţiile dogmatice şi canoanele celor 7 sinoade 

ecumenice şi ale celor 9 sinoade particulare (aprobate de 

sinodul Trulan);   

4. Mărturisirile de credinţă ale martirilor;   

5. Definiţiile dogmatice împotriva ereziilor;   

6. Scrierile Sfinţilor Părinţi;   

7. Cărţile de slujbă ale Bisericii şi   

8. Mărturiile istorice şi arheologice referitoare la 

credinţa creştină apostolică. 

 

69. Tradiţia e schimbătoare sau neschimbătoare?   

 

Aluatul împărăţiei lui Dumnezeu e amestecat cu 

frământătura omenească şi ce e neschimbător stă la un loc cu 

ce e schimbător şi trecător. Păzind ce trebuie, Biserica 

rămâne de-a pururi aceeaşi şi viaţă ei în Duhul nu cunoaşte 

adăugire sau micşorare.  

Tradiţia, fiind curentul de viaţă al Bisericii, stă în 

strânsă legătură cu valorile şi năzuinţele spre desăvârşire ale 

credincioşilor. Credinţa şi morala creştină sunt 

neschimbătoare, ca roade ale Descoperirii dumnezeieşti, iar 

Biserica a lucrat continuu pentru desăvârşirea sufletească a 

credincioşilor, aşa cum ne-o dovedeşte istoria Bisericii încă 

de la apariţia creştinismului. Prin urmare, Tradiţia, în 

înţelesul creştin, nu înseamnă încremenire în forme moarte 

omeneşti, ci numai păstrarea nestricată a adevărului 

Descoperirii dumnezeieşti ca izvor nesecat de desăvârşire.  

 

70. Se poate vorbi despre un „progres” al Sfântul 

Tradiţii?   

 

Progresul Sfântul Tradiţii înseamnă dezvoltarea şi 

adâncirea acesteia. „Progresul pentru fiecare lucru, zice 

Vincenţiu de Lerin, înseamnă dezvoltarea acestui lucru din 

sine însuşi. E cazul cu inteligenţa, cu ştiinţa, cu 
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înţelepciunea; fiecare din acestea se dezvoltă numai în felul 

propriu. În cazul religiei, dogma se poate dezvoltă numai în 

ea însăşi, în acelaşi înţeles, în aceeaşi idee. Religia poate 

imita felul de dezvoltare al corpurilor care, deşi cu înaintarea 

anilor îşi dezvoltă funcţiunile, ele rămân, totuşi, ceea ce erau 

... Se poate adauga formă, înfăţişare, distincţie, totuşi firea 

fiecărui gen rămâne aceeaşi”.
62

  

Prin dezvoltarea şi adâncirea Tradiţiei căpătăm o 

înţelegere tot mai limpezită a învăţăturilor descoperite de 

Dumnezeu. Aceste învăţături ajung a fi formulate de Biserică 

în mod solemn în Sinoadele ecumenice. sau prin 

propovăduire con sfânta a aceloraşi adevăruri dumnezeieşti, 

în dogme, care sunt scurte formule de credinţă propovăduite 

în Biserica spre mântuirea noastră.  

 

71. Ce condiţie se cere pentru că un adevăr de 

credinţă să fie formulat în dogmă?   

 

Adevărul de credinţă trebuie să fie cuprins în 

Descoperirea dumnezeiască, adică în Sfânta Scriptură  şi în 

Sfânta Tradiţie.  

 

72. Cum identificăm învăţătura adevărată în 

perioadele fără Sinoade ecumenice?   

 

Oamenii învăţaţi ai Bisericii Ortodoxe au cercetat cu 

atenţie Sfânta Scriptură  şi Sfânta Tradiţie şi au scos din ele 

învăţăturile trebuitoare şi adevărate, pe care le-au înfăţişat 

istoric ca răspuns la presiunea deformatoare a ereziilor. 

Aceste învăţături adevărate au fost ulterior aprobate în cea 

mai mare parte de Sinoadele Bisericilor Ortodoxe, care le-au 

formulat în Mărturisiri de Credinţă, călăuze vrednice de 

toată încrederea. În clipele grele ale vieţii Bisericii, 

                                                      

62 Vincenţiu de Lerin, Commonitorium, 23, Migne, P. L., L, col. 667. 
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Sinoadele a toată Ortodoxia sunt crainicii adevărului 

dumnezeiesc.  

Când împrejurări deosebite împiedică adunarea unor 

astfel de Sinoade, este de ajuns consimțirea tuturor 

Bisericilor Ortodoxe la primirea unui adevăr de credinţă, sau 

de viaţă, pe temeiul sigur al Sfântul Scripturi şi al Sfântul 

Tradiţii.  

 

73. Care e datoria noastră principală faţă de Sfânta 

Tradiţie?  

 

Să păstrăm cu sfinţenie şi neatins cuprinsul ei, la fel ca 

pe acela al Sfântul Scripturi, aşa cum au făcut Părinţii din 

cele mai vechi timpuri. lată sfatul Sfântul Vasile cel Mare în 

această privinţă :  

 

„Unele dintre dogmele şi propovăduirile păstrate de 

Biserică le avem din învăţătura scrisă, pe altele însă 

le-am primit din Tradiţia Apostolilor, transmise în 

taină. Amândouă aceste categorii au aceeaşi 

autoritate pentru evlavie. Nimeni nu va spune cuvânt 

împotriva acestora, pentru că nimeni nu cunoaşte cât 

de cât aşezămintele bisericeşti. Dacă am încerca să 

înlăturăm obiceiurile nescrise, că neavând mare 

importantă, nu ne-am da seama că am păgubi 

Evanghelia în părţile ei principale; mai mult, am 

restrânge propovăduirea la numele ei gol. De pildă, 

(ca să pomenesc lucrul cel dintâi şi foarte obştesc) 

cine a învăţat prin scris că acei care nădăjduiesc în 

numele Domnului nostru Iisus Hristos să se însemne 

cu semnul crucii? Ce scriere ne-a învăţat să ne 

întoarcem spre Răsărit atunci când ne rugăm? Ce 

sfânt ne-a lăsat în scris cuvintele de chemare a 

Sfântul Duh pentru prefacerea pâinii Euharistiei şi a 

Paharului binecuvântării? Nu ne mulţumim cu cele 

pe care le menţionează Apostolul sau Evanghelia, ci 
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spunem unele lucruri înainte, altele pe urmă, ca 

având mare putere pentru taină şi pe care le luăm din 

învăţătură nescrisă. Noi binecuvântăm apa Botezului 

şi untdelemnul Ungerii, ba încă şi pe cel ce se 

botează. Din ce scrieri? Nu din Tradiţia tăcută şi 

tainică? Ce cuvânt scris ne-a învăţat ungerea însăşi 

cu untdelemn? Iar cufundarea omului de trei ori, de 

unde este? Celelalte câte sunt în legătură cu Botezul, 

lepădarea de satană şi de îngerii lui, din ce scriere 

sunt? Nu sunt, oare, din această învăţătură 

nepublicată şi secretă pe care Părinţii noştri au 

păstrat-o sub tăcere, fără iscodire, ca unii care 

învăţaseră bine acel lucru: păstrarea în tăcere a 

măreţiei sfinte a Tainelor? ... La fel Apostolii şi 

Părinţii care au stabilit la început cele în legătură cu 

Biserica au păstrat taina lor în ascuns şi în tăcere 

demnitatea lor.” 
63

  

 

Iar Sfântul Ioan Damaschin zice:  

 

„În Sfânta Scriptură nu se pomenesc cele întâmplate 

la moartea Sfintei Născătoare de Dumnezeu Maria. 

Dar acestea se istorisesc în cea mai veche şi 

adevărată Tradiţie, care ne spune că în momentul 

slăvitei ei adormiri, toţi Sfinţii Apostoli, care 

colindau lumea în vederea mântuirii, s-au adunat la 

Ierusalim venind prin văzduh. Aici ei au avut o 

viziune cu îngeri şi au ascultat cântarea 

dumnezeiască a puterilor cereşti etc.” 
64

  

 

                                                      

63 Sfântul Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh, 27, 66, Migne, P. G., 

XXXII, col. 188-189. 
64 Sfântul Ioan Damaschin, Omilii la Adormirea Fecioarei Maria, 2, 

18, Migne, P. G., XCVI, col. 748. 
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Botezarea copiilor mici e o Tradiţie apostolică.

65
 Aceste 

lucruri se ştiu prin grija aleasă şi evlavia caldă cu care le-a 

păstrat Sfânta Tradiţie şi pe care, la rândul nostru, se cuvine 

să le păzim cu aceeaşi grijă şi evlavie spre a le da mai 

departe celor ce vor veni după noi. Păstrarea Sfintei Tradiții 

se petrece nu prin fixarea sa în scris, ci prin trăirea ei, 

inspirată de Duhul Sfânt. 

 

74.  Care sunt condiţiile sau semnele adevăratei 

Tradiţii?   

 

Iată cum lămureşte Vincenţiu de Lerin aceste semne:  

 

„În Biserica Universală trebuie mare grijă ca acel 

lucru să-l ţinem, care a fost crezut pretutindeni, 

totdeauna, de toţi ... Lucrul acesta va fi aşa, dacă 

urmăm universalitatea, vechimea şi consensul. Vom 

urma universalitatea în chipul acesta, anume, dacă 

mărturisim că singură această credinţă este 

adevărată, pe care întreaga Biserică o mărturiseşte pe 

pământ. Vom urma vechimea dacă nu ne depărtăm 

deloc de acele înţelesuri pe care se ştie că le-au 

practicat Sfinţii înaintaşi şi Părinţii noştri. Vom urma 

şi consensul, dacă, chiar în vechime, ţinem definiţiile 

şi părerile tuturor sau aproape ale tuturor preoţilor şi 

învăţătorilor deopotrivă”.
66

  

 

Tradiţia trebuie să vină de la Apostoli. Aşa înţelegem 

vechimea ei. Ea trebuie să fi fost totdeauna şi pretutindeni în 

Biserica, fără schimbare.  

 

                                                      

65 Fer. Augustin, Despre Facere, explicată cuvânt cu cuvânt, 10,23,39, 

Migne, P. L., XXXIV, col. 426. 
66 Vincenţiu de Lerin, Commonitorium, 2, Migne, P. L., L, col. 639. 



106 

 
75. Cum statornicește Biserica adevărurile de 

credinţă expimate în interiorul Tradiţiei?   

 

Biserica statorniceste aceste adevăruri prin hotărârile 

(canoanele) Sinoadelor ecumenice şi prin Cărţile simbolice. 

Definiţiile date la Sinoadele ecumenice ies dintr-un material 

bogat frământat de Tradiţie zeci sau sute de ani până în 

momentul când Biserica, prin împuterniciţii ei oficiali, 

desprinde, cu ajutorul Duhului Sfânt, adevărul din dezbateri 

şi-l înfăţişează în definiţii sau formule care devin obligatorii 

pentru toţi credincioşii.  

Pentru Biserica Ortodoxă sunt obligatorii definiţiile 

celor şapte Sinoade ecumenice: I la Niceea (325), II la 

Constantinopol (381), III la Efes (431), IV la Calcedon 

(451), V la Constantinopol (553), VI la Constantinopol 

(Trulan: 680-681), VII la Niceea (787).  

Cărţile simbolice sau Mărturisirile de credinţă au apărut 

în Biserica Ortodoxă din cauza întreruperii Sinoadelor 

ecumenice de la 787 încoace. Mărturisirile de credinţă 

lămuresc întrebările noi care s-au ivit în viaţă Bisericii şi le 

dezleagă cu ajutorul Sfântul Scripturi şi al hotărârilor 

Sinoadelor ecumenice sau locale, în duhul celei mai curate 

Tradiţii.  

 

76.  Ce este un sinod ecumenic?   

 

Un sinod ecumenic reprezintă adunarea episcopilor 

întregii Biserici dreptmăritoare în vederea statornicirii, 

formulării şi întăririi învăţăturii şi regulilor de viaţă ale 

Bisericii.  

 

77.  Care este originea organizării Sinoadelor 

ecumenice?  

 

Rânduiala de a avea Sinoade ecumenice datează din 

perioada apostolică. Primul sinod a fost ținut de sfinții 
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apostoli la Ierusalim, în anul 50, unde lucrând sub 

binecuvântarea şi împreună-lucrarea Sfântului Duh (Fapte 

15, 28) au luat hotărâri normative privind credinţa şi regulile 

de viaţă creştină, cu putere şi obligaţie pentru toţi 

credincioşii după cum descoperim prin lectura Faptelor 

Apostolilor (15, 1-29). Acea formulă exprimată de apostoli, 

„părutu-sa Duhului Sfânt și nouă”, exprimă conștiința 

viețuirii și lucrării lor întru Duhul Sfânt.  

 

78.  Pe cine reprezentau sfinții apostoli adunaţi în 

Sinod ?   

 

Ei reprezentau pe Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, 

Capul nevăzut al Bisericii cel prezent împreună cu ei și 

adevăratul lor inspirator prin Duhul Sfânt, întrucât în duhul 

eclesial al ascultării „Cel ce vă ascultă pe voi, pe Mine Mă 

ascultă, şi cine se leapădă de voi, de Mine se leapădă; iar cel 

ce se leapădă de Mine, se leapădă de Cel ce M-a trimis pe 

Mine” (Lc 10, 16). Apostolii lucrau sub oblăduirea Sfântul 

Duh, după cum ne adevereşte Sfânta Scriptură : „Şi Eu voi 

ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor va da vouă, ca să fie cu voi în 

veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu-L poate primi, că 

nu-L vede pe El, nici îl cunoaşte pe El; voi îl cunoaşteţi, căci 

cu voi petrece şi în voi va fi” (In 14, 16-17).  

 

79.  Cui a încredinţat Mântuitorul conducerea 

Bisericii după înălţarea Sa la cer?  

 

După înălţarea Sa la cer, Mântuitorul a încredinţat 

conducerea Bisericii Sale Sfinţilor Apostoli, aşa cum spune 

El însuşi: „Precum M-ai trimis pe Mine în lume şi Eu i-am 

trimis pe ei în lume” (In 17, 18). Când li Se arată,  

 

80.   Ce fel de puteri a dat Mântuitorul Apostolilor şi 

urmaşilor lor în Biserică ?   
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După învierea Sa, Mântuitorul se adresează apostolilor, 

trimițându-i la misiune, odată ce se vor fi îmbrăcat cu putere 

de Sus, prin pogorârea Duhului : 

 

 „Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ. 

Drept aceea mergând, învăţaţi toate neamurile, 

botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al 

Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte 

v-am poruncit vouă, şi iată Eu sunt cu voi în toate 

zilele, până la sfârşitul veacului” (Mt 28, 18-20). 

 

Mântuitorul a dat Apostolilor, şi prin ei urmaşilor 

acestora, o întreită putere : de a învăța, adică de a 

propovădui cuvântul lui Dumnezeu, puterea de a sfinţi, adică 

de a împărtăşi credincioşilor harul lui Dumnezeu şi puterea 

de a conduce, adică de a păstori și a povăţui pe creştini (Mt 

28, 18-20; In 20, 21; Lc 9, 1-2). Mântuitorul se adresează 

Apostolilor în ziua Învierii sale prin: „Pace vouă! Precum 

M-a trimis pe Mine Tatăl şi Eu vă trimit pe voi”, suflând 

asupra lor și zicând: „Luaţi Duh Sfânt, cărora le veţi ierta 

păcatele, li se vor ierta şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (In 

20, 21-23). 

Puterea apostolilor și a urmașilor lor prin hirotonie este 

puterea lucrării Duhului Sfânt prin ei.  

 

81. Sfinții apostoli au folosit această întreită putere, 

fiecare în parte sau în unire şi conlucrare?   

 

Fiecare Apostol deţinea şi folosea această putere asupra 

credincioşilor săi veghiind împreună cu ceilalţi Apostoli la 

„unirea Duhului întru legătură păcii” (Efes. 4, 3). Când a fost 

vorba de o hotărâre de credinţă, asupra căreia se iviseră 

neînţelegeri între creştinii din Antiohia, atunci puterea de a 

învaţa nu s-a mai practicat de un singur apostol, ci de către 

adunarea tuturor apostolilor, adică de Sinodul Apostolic de la 

Ierusalim. Acest Sinod arată că înşişi sfinții apostoli, deşi 



109 

 
întăriţi cu puterea dată de Domnul fiecăruia dintre ei, în 

momente însemnate, nu foloseau separat această putere, ci în 

împreună-lucrare frăţească, cu ajutorul Sfântului Duh.  

Prin urmare, dacă Domnul nostru Iisus Hristos a dat 

fiecărui apostol puterea de a-şi conduce credincioșii rânduiți 

lor sub ascultare, în schimb puterea cea mai înalta de 

conducere a întregii Biserici a dat-o Adunării, adică 

Sinodului Apostolilor, după cuvintele Mântuitorului: „Unde 

sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în 

mijlocul lor” (Mt 18, 20).  

 

82. Pe cine au lăsat Sfinții apostoli că urmaşi ai lor la 

conducerea Bisericii văzute?   

 

Sfinții apostoli au lăsat, după porunca Domnului, ca 

urmaşi la conducerea Bisericii văzute, pe episcopi, cărora le-

au dat această autoritate, împărtăşindu-le harul Sfântului 

Duh prin punerea mâinilor, adică prin hirotonie. Despre 

aceasta ne încredinţează atât Sfânta Scriptură, cât şi Sfânta 

Tradiţie. Sfântul Apostol Pavel, aşezând ca episcopi pe Tit în 

Creta şi pe Timotei în Efes, le dă învăţături şi sfaturi cum să-

şi conducă credincioşii. El scrie lui Timotei:  

 

„Nu fi nepăsător faţă de harul ce este întru ţine, care 

ţi s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-

marilor preoţilor. Cugetă, la acestea, ţine-te de 

acestea, ca propăşirea ta să fie vădită tuturor. Ia 

seama anume la ţine însuţi şi la învăţătură; stăruie în 

acestea. Căci făcând aceasta, şi pe tine te vei mântui, 

şi pe cei care te ascultă” (I Tim. 4, 14-16).  

 

Iar despre hirotonia preoţilor spune aceluiaşi Timotei:  

 

„Mâinile degrab să nu-ţi pui pe nimeni, nici nu te 

face părtaş la păcatele altora. Păstrează-te curat” (I 

Tim. 5, 22).  
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Mântuitorul a încredinţat, deci, conducerea Bisericii 

Sale văzute Apostolilor, prin însăşi puterea Duhului Sfânt 

dată lor (In 20, 22-23), iar aceştia au încredinţat-o 

episcopilor, împărtăşindu-le harul Sfântul Duh prin Taina 

hirotoniei.  

Prin urmare, cine ascultă de episcopii hirotoniţi după 

rânduiala canonică a Bisericii, ascultă de Sfinții Apostoli, 

adică de Domnul nostru Iisus Hristos, iar cine se leapădă de 

episcopii legitimi, se leapădă de Sfinții Apostoli, adică de 

Domnul nostru Iisus Hristos, după înseşi cuvintele 

Mântuitorului (Lc 10, 16).  

Sfântul Ignatie purtătorul de Dumnezeu şi sfântul 

Ciprian al Cartaginei susţin că ascultarea de episcopi este 

ascultarea de Iisus Hristos, că în Biserica nu se poate face 

nimic fără episcopi şi că nu există Biserica fără episcopi, 

preoţi şi diaconi.
67

  

 

83.  Cum foloseau episcopii întreita putere dată lor 

de Sfinţii apostoli?   

 

Fiecare episcop lucrează în parte, cu puterea ce i-a fost 

dată asupra celor încredinţaţi spre păstorire, păstrând cu 

grijă, asemenea Sfinții apostoli, „unirea Duhului întru 

legătură păcii”, cu ceilalţi episcopi. Când însă se iveşte 

nevoia de a tâlcui sau a limpezi un adevăr de credinţă, sau de 

a statornici o regulă de viaţă, care interesează întreaga 

Biserică, puterea de conducere nu se mai practică de un 

singur episcop, ci de Adunarea tuturor episcopilor, adică de 

Sinodul ecumenic, aşa cum puterea cea mai înaltă apostolică 

s-a practicat prin Sinodul de la Ierusalim. Istoria celor şapte 

                                                      

67 Sfântul Ignatie, Scrisoarea către Tralieni, 2,1; 2, 3; 3, 1; 7, 2, Migne, 

P. G.,V, col. 676, 677, 680.  Sfântul Ciprian, Scrisoarea 66 (către Florentiu), 

8, CV, 3, 2, p. 732. 



111 

 
Sinoade ecumenice stă mărturie că autoritatea cea mai înaltă 

în Biserica este Sinodul ecumenic.  

 

84.  Sinodul ecumenic are puterea de a statornici 

învăţături noi de credinţă?   

 

Sinodul ecumenic nu face decât să lămurească şi să 

statornicească, atunci când nevoia o cere, un adevăr 

descoperit de Domnul, care se găseşte în Sfânta Scriptură 

sau în Sfânta Tradiţie. El poate statornici, de asemenea, 

reguli de viaţă pentru întreaga Biserică.  

 

85. Ce trebuie să îndeplinească o hotărâre de Sinod 

ecumenic pentru ca să fie obligatorie pentru toţi 

creştinii ?   

 

Trebuie ca acea învăţătură de credinţă să fie cuprinsă 

mai mult sau mai puţin lămurit în propovăduirea Domnului 

nostru Iisus Hristos ajunsă la noi ca expresie a Sfântei 

Tradiţii (prezentă în Sfânta Scriptură, în scrierile patristice, 

etc).  Deopotrivă, trebuie ca lămurirea şi statornicirea 

învăţăturii să se facă de către un Sinod ecumenic care să fie 

lucrător sub inspirația și cu binecuvântarea Sfântului Duh şi 

să reprezinte cu adevărat Biserica. Vorbim astfel și de o 

receptare din partea poporului credincios a învățăturii 

Sinodului.  

Cea mai cunoscută formulare a credinţei creştine este 

Simbolul de credinţă sau Crezul pe care îl rostim la fiecare 

dumnezeiască liturghie. Este „actul de identitate” al oricăcui 

creștin, de unde necesitatea de a fi familiarizați cu acesta ca 

un firesc al angajamentului nostru de viață întru Hristos.  
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Postfață 

 

 

Această introducere în Catehismul ortodox a fost făcută 

de pr Răzvan Andrei Ionescu pentru uzul intern al parohiei 

noastre Sfânta Parascheva și Sfânta Genoveva din Paris. Prin 

prelucrarea și transformarea textului Catehismului apărut cu 

zeci de ani în urmă sub îngrijirea părintelui profesor 

Cosntantin Galeriu, am dorit să slujesc benevol, din 

dragoste, nevoii celor botezați ortodox de a își înțelege mai 

bine propria lor credință.  

Pot fi identificate în acest material pasaje din 

Catehismul originar care circulă la ora actuală liber de 

drepturi de autor. Intervenția mea în text este, însă, 

consistentă, iar drepturile asupra textului nou rezultat îmi 

aparțin. De aceea, dorirea cuiva de a publica acest text, 

integral sau pe fragmente, nu poate trece decât prin acordul 

meu prealabil, exprimat în scris. Aceasta întrucât rostul 

acestu material este să fie primit gratuit, să circule gratuit, 

să slujească liber catehizării credincioșilor.  

Vă doresc să fie cu folos duhovnicesc ! 
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