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Existenţa lui Dumnezeu nu este pusă la îndoială de cei care iţs primesc Sfintele 
Scripturi, adică Vechiul şi Noul Testament. Dumnezeu nu este o deducţie sau o forţă, ci 
Persoană, Existenţă de sine. Stăpân absolut şi descoperit desăvârşit prin Iisus Hristos.

Noi afirmăm că Dumnezeu există de la Sine şi pentru Sine şi cţfnu are o altă 
cauză afară de Sine. El însuşi fiind propria-I cauză. Mai mult, El este plinătatea fiinţei şi a 
vieţii, deoarece El condiţionează existenţa tuturor celor văzute şi celor nevăzute. 
Dumnezeu se descoperă pe Sine şi descoperă numele ,Atunci ce sunt" ( ). Apoi a zis;
Aşa să spui fiilor lui Israel: Cel ce este m-a trimis la voi (Ieşire 3, 14).

Sfântul Vasile cel Mare afirmă că sunt două realităţi: Dumnezeirea şi creaţia’. 
Nikos A. Matsoukas2 spune că în mod fundamental există doar o singură realitate, şi
aceasta este Dumnezeirea. Pentru că Dumnezeirea este Fiinţa (............................ ), iar
creaţia este nefiinţa (.......................... λ Astfel, făptura există pentru că participă la
Dumnezeire. De la Aceasta făptura îşi priveşte continuu fiinţa (............................ ),
însuşirile ei şi posibilităţile evoluţiei ei... Dumnezeirea nu este pur şi simplu o realitate 
sau o forţă de are depinde totul şi, cu atât mai mult, nu este nici o forţă care robeşte 
lumea şi viaţa, lucru consemnat într-o mulţime de doctrine religioase şi filosofice, ci
izvorul fiinţării (...................... ), al vieţii şi al oricărei deveniri la care participă făptura.
Prin această participare, făptura devine realitate.

însă răutatea celui viclean contra firii omeneşti a avut atâta putere, încât a tras pe 
unii în cea nun absurdă şi cea mai rea decât toate răutăţile, prăpastie a pierzaniei, anume 
de a spune că nu există Dumnezeu. Nebunia acestora, arătând-o tâlcuitorul lucrurilor 
dumnezeieşti. David, a spus; Zis-a cel nebun în inima sa: "Nu este Dumnezeu!" (Psalm 
13, I ). Este adevărat. însă, că cel ce vrea să vorbească sau să audă despre Dumnezeu 
trebuie să ştie în chip clar că atât cele cu privire la doctrina despre Dumnezeu, cât şi 
cele cu privire la doctrina întrupării, nu sunt toate inexprimabile şi nici toate 
exprimabile, nici toate incognoscibile şi nici toate cognoscibile .

Cu toate acestea, mintea inventivă a omului şi întunecarea ei din cauza păcatului a 
ajuns fie să nege existenţa lui Dumnezeu, fie să-l transforme în concept, idee.
Obiect!unea 1. Dumnezeu nu este o fiinţă si nu are existentă de sine, ci este doar idee.
w—mmm*mm · ι ι ι  i*— ii — ·.. t  * *

concept, deci nu poate fi văzut. Argumente biblice: "Faţa Mea însă nu vei putea s-o vezi. 
că nu poate vedea omul faţa Mea şi să trăiască" (Ieşire 33, 20) şi Pe Dumnezeu nimeni 
nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcui 
cunoscut (Ioan 1, 18).
Răspuns: Dumnezeu, în Fiinţa şi natura Lui, este cu totul incomprehensibil şi 
incognoscibil . El este necorporal „dacă ar fi corpul cum se va putea respecta dictonul că 
Dumnezeu străbate prin toate şi umple toate, după cum spune Scriptura: „Nu umplu Eu, 
oare, cerul şi pământul zice Domnul (Ieşire 23, 24). Si nu este idee, concept, ci existenţă 
personală (Ieşire 3, 14; îs. 40, 28; 1er. 10, 10; Mc. 12, 26-27) şi s-a întrupat la plinirea

Dumnezeu, existentă de sine

Sfântul Vasile cel Mare, Contra lui Eunomie, 3 PG 29, 660 A (Aşadar, două aşa-mtmite lucruri există. 
Dumnezeirea şi creaţia. Stăpânia şi roaba, Cea sfinţit oare şi cea sfinţita) ka Nicos A. Marsoukas, Teologia 
Dogmatică şi Simbolică, vol. II, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006, p. 32 nota 32.
“ Nijos A. Matsoukas, op. cit.. p. 32.
} Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, ediţia a IlI-a, traducerea de Pr. D. Fecioru, Editura Scripta. 
Bucureşti, 1993.
4 Sfântul Ioan Damaschin, op. cit.. p. 19.



vremii, a vieţuit pe pământ suportând toate cele ale firii omeneşti, in afară de păcat şi a 
fost văzut, auzit şi pipăit de către Apostoli (2 Petru 1, 16).
Obiectiunea 2. Există trei dumnezei: lahve (Tatăl) în Vechiul Testament; Iisus, în Noul 
Testament, şi Duhul, Dumnezeul timpului nostru (Faptele Apostolilor 2, 24).
Răspuns: Există un singur Dumnezeu, întreit în persoane, dar cu o singură lucrare: Eu 
sunt Domnul Dumnezeul tău, cel ce te-a scos din pământul Egiptului. Să nu ai alţi 
dumnezei afară de mine (Ieşire 20, 2-3). Şi iarăşi: Ascultă, Israele: Domnul Dumnezeul 
tău este un singur Domnul (Deuteronom 6, 4). Este adevărat însă că fiecare Persoană 
treimică are o însuşire proprie: Tatăl este creator (Facere 1,1), Fiul este Răscumpărător 
(Evrei 1, 2-4; 1 Tini. 2, 6), Sfântul Duh este sfinţitor (loan 7, 39; 20, 22), dar Una sunt: 
Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh şi Aceşti trei Una 
sunt (1 loan 5. 7). Prin proorocul Isaia, se întăresc acestea: Eu sunt Dumnezeu dintru

t A

început şi Eu după acestea şi afară de Mine nu este Dumnezeu. înaintea Mea n-a fost alt 
Dumnezeu şi după Mine nu este afară de Mine nu este (Is. 43, 10-11). Sfântul loan 
Damaschinul ne învaţă: Dacă vom spune că sunt mulţi dumnezei este necesar să se 
observe deosebire între cei mulţi, căci dacă nu este deosebire între ei, este mai degrabă 
unul, şi nu mulţi. Dar dacă este deosebire între ei, unde este desăvârşirea?

învăţătura noastră este precis conturată în simbolul neceoconstantinopolitan: Cred 
întru Unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului”. /?€
Ohiectiunea 3. Dumnezeu se descoperă în Duhul fiecărei persoane, vorbim decade 
revelaţie deschisă: Şi fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos (1 Corinteni 12, 7) şi în 
alt loc: Iar voi ungere aveţi de la Cel Sfânt şi ştiţi toate (v. 20); Cât despre voi, ungerea 
pe care aţi luat-o de la El rămâne întru voi şi n-aveţi trebuinţă ca să vă înveţe cineva, ci 
precum ungerea Lui vă învaţă despre toate şi adevărat este că nu este minciună, 
rămâneţi întru El, aşa cum v-a învăţat (1 loan 2, 20 şi 27)

Bibliografie
1. Sfântul loan Damaschin, Dogmatica, ed. a IlI-a, traducere de Pr. D. Fecioru, 

Editura Scripta, Bucureşti, 1993 
— 2. Pr. loan Ică. dr. Alexandros Kalomiros, diac. Andrei Kuraev, pr. Doru Costache,

Sfinţii Părinţi despre originile şi destinul cosmosului şi omului

Bucureşti, 2007.
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Sfânta Scriptură
Dumnezeu s-a descoperit mai întâi 

Părinţilor noştri, Patriarhilor, apoi prin 
însuşi Fiul Său (Evrei 1, 1-2)

Sfânta Scriptură -  primul«zvor al Descoperirii Dumnezeieşti — este scris sub înrâurirea 
Sfântului Duh, ceea ce nici sectarii nu tăgăduiesc. Sunt însă unii care învaţă că fiecare 
creştin are priceperea şi dreptul să o tâlcuiască. alţii preţuiesc în chip exagerat Vechiul 
Testament, în paguba Noului Testament, alţii îl înlătură cu totul. Există şi alte puncte 
divergente între ortodocşi su unele secte.4Ep » *

A. Nu oricine are destulă pricepere să înţeleagă si să explice Sfânta Scriptură 
Famenul etiopian nu a înţeles cuvintele Scripturii: ..Cum voi nutea înţelese dacă nu mă 
va călăuzi cineva" (Faptele Apostolilor 6, 26-39). Sfântul Apostol Petru spune despre 
epistolele Sfântului Apostol Pavel: „In ele sunt unele lucruri cu anevoie de înţeles, pe 
t are cei neştiutori şi nemrăriţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre a lor 
pierzare (2 Petru 3, 16).

B. Nu oricine are dreptul sau chemarea de a explica Sfânta Scriptură, ci numai 
Biserica, prin persoanele cărora li s-a încredinţat această chemare
,.Pe unii i-a pus Dumnezeu în Biserică, mai întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea 
învăţători... Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi învăţători?” (1 Cor. 12, 28-30).

Fiecare are darul şi chemarea cu care a fost înzestrat de Dumnezeu; „Fiecare 
întru ce a fost chemat. întru aceasta să rămână înaintea lui Dumnezeu” (1 Cor. 7, 20-JK
24). Cunoaşterea tainelor împărăţiei lui Dumnezeu este un dar special, pe care numai 
apostolii l-au avut pentru că numai lor Ii s-a dat (Matei 13, 11) şi „cum vor propovădui, 
alţii fără apostolie” (Romani 10, 15). Cartea înţelepciunii lui Sirah este clară: „Ceea ce 
covârşeşte mintea ta, nu căuta; şi ceea ce este mai presus de puterile tale nu iscodi... Nu 
te apuca să iscodeşti cele ce trec dincolo de îndeletnicirile tale, căci ţi sau arătat mai 
multe decât să priceapă o minte omenească... (Is. Sirah 3, 20-23).

C. Vechiul Testament nu trebuie pretuit mai mult decât se cuvine si în detrimentul 
celui Nou
El a avut numai un rol pedagogic spre a pregăti omenirea pentru primirea lui Mesia:
„Astfel, că legea ne-a fo st numai un învăţător spre Hristos, ca să ne îndreptăm prin 
credinţă. Iar dacă a venit credinţa, nu mai suntem sub învăţător (Galateni 3, 24-25).

Toate cele din Vechiul Testament s-au împlinit prin Hristos: „Căci Hristos este 
sfârşitul Legii, spre îndreptarea oricui care crede” (Rom. 10, 4).

Noul Testament este anunţat încă din Vechiul Testament: I Iată vin zilele când voif *r
face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou” (1er. 31,31).

D. Totuşi Vechiul Testament nu trebuie nici lepădat, nici dispreţuit total.
In Noul testament se recunoaşte că Vechiul Testament este inspirat de Dumnezeu; „ Toată 
Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de fo los spre învăţătură, spre mustrare, spre 
îndreptare, spre înţelepţirea care duce la îndreptare (2 Tim. 3, 16).

Autorii cărţilor Vechiului Testament au fost „purtaţi de Duhul Sfânt” (2 Petr. 1, 
21) atunci când au scris.

Legea Vechiului Testament rămâne valabilă în Biserica creştină, dar privită prin 
prisma Noului Testament şu are unele porunci care au rămas valabile şi pentru creştini 
(Matei 5, 17).



Qbiectiuni sectare
1. Orice creştin poate şă tălmăcească Sfânta Scriptură potrivit cuvintelor: Iar voi 

ungere aveţi de la cel sfânt şi ştiţi toate (1 loan 2, 20-27).
Răspuns: Ungerea de care e vorba aici înseamnă revărsarea Duhului Sfânt în Taina 
Mirungerii, imediat după primirea Botezului (Faptele Apostolilor 4, 27; 2 Cor. 1, 21; In 
16, 13).

2. orice creştin are chiar datoria de a tâlcui singur Sfânta Scriptură potrivit 
cuvintelor: Voi cercetaţi Scripturile, căci socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Şi tocmai 
ele sunt care mărturisesc despre mine (In 5, 39)
Răspuns: „Scripturile" înseamnă Vechiul Testament, cel Nou atunci încă nu exista. Deci 
e vorba de posibilitatea fiecăruia de a verifica uşor mesianitatea lui Hristos.

3. Nu trebuie să ai multă ştiinţă pentru a pricepe învăţăturile Sfintei Scripturi, căci şi 
celor neînvăţaţi li se descoperă adevăruri, potrivit cuvintelor: Te laud Părinte, ca ai 
ascuns acestea de cei înţelepţi şi le-ai descoperit pruncilor (Matei 11, 25).
Răspuns: Aici nu e vorba de oamenii înţelepţi, ci de aşa-zişii înţelepţi. Apostolii nu au 
urmat şcoli înalte, dar au învăţat la învăţătorul desăvârşit.* » » T

4. Dumnezeu a osândit înţelepciunea si stiinta oamenilor. Scris este: Pierde-voi 
înţelepciunea înţelepţilor şi ştiinţa celor învăţaţi o voi nimici (Is. 29, 14).
Răspuns: Aici este vorba de înţelepciunea lumească.
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Sfânta Tradiţie

Sfânta Tradiţie este al doilea izvor al Descoperirii dumnezeieşti.
I Sfânta Scriptură nu cuprinde întreaga Descoperire
- Mântuitorul a propovăduit învăţăturile Sale fără a fi scris ceva. Nici Apostolii nu au
scris tot ceea ce au văzut si au auzit de la Hristos.*

" Creştinismul a avut menirea şa se răspândească prin predica orală: „Mergând 
învăţaţi... ” (Matei 28, 19-20); Credinţa vine din auzire... (Rom. 10, 17),
- Sfânta Scriptură nu cuprinde decât o mică parte a învăţăturii Sfinte. Iisus a făcut multe 
alte minuni care nu s-au scris în cartea aceasta (In 20, 20), (In 24, 25); Multe având a vă 
scrie, n-am voit să le scriu pe hârtie cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi să le 
grăiesc gură către gură (2 In 12); Multe lucruri aveam să-ţi scriu... ci nădăjduiesc să te 
văd curând şi atunci va grăi gură către gură (3 In 13-14); Celelalte le voi rândui când 
voi veni... (1 Cor 11, 34).

A

- învăţăturile nescrise ale Tradiţiei au aceeaşi valoare cu cele ale Sfintei Scripturi. De 
aceea, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat, fie prin cuvânt, fie prin 
epistola noastră (2 Tes 2, 15), „O, Timotee, păzeşte ceea ce ţi s-a încredinţat, 
depărtându-te de vorbirile deşarte... (1 Tim 6); L cele ce ai auzit de la mine, cu mulţi 
manori de faţă , acestea să le încredinţezi oamenilor credincioşi care vor fi  destoinici să 
înveţe pe alţii (2 Tim, 2, 2)

A

- însăşi Sfânta Scriptură este scrisă pe temeiul Sfintei Tradiţii:
A

I a fost o perioadă, de la înălţarea Mântuitorului şi până la apariţia primei cărţi a 
Noului Testament, când comunităţile creştine se conduceau după rânduielile legate de 
Apostoli;

I avem câteva informaţii care nu le găsim în Sfânta Scriptură, dar ni s-au păstrat
din Tradiţie;* ®
1 Despre valoarea Sfintei Tradiţii ne aduc mărturie: literatura patristică, practica veche a
Bisericii şi vechii eretici.»

- Sfânta Tradiţie se săseste în ...f V 9

Obiectiuni sectare
1. Sfânta Scriptură nu are nevoie de alte adaosuri...

Toate câte a făcut şi a învăţat... (F. Ap. 1,1)
Toate s-au scris cu de-amănuntul (Le. 1, 3-4)

Răspuns; Am văzut mai sus că nu tot ceea ce a învăţat Hristos s-a menţionat în scris.
2. Sfânta Scriptură e cuvânt dumnezeiesc şi nu se poate schimba cu Sfânta Tradiţie, 

cuvânt omenesc
Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu pentru datina voastră?Afi desfiinţat 

legea lui Dumnezeu pentru rânduiala voastră...
Răspuns: Sfânta Tradiţie nu este cuvânt omenesc...

3. Se pedepseşte a schimba, adăuga sau înlătura vreo învăţătură din Sfânta ScnPfäffifc 
Chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar vesti altă Evanghelie... să fie anatema 
(Gal. 1, 8-9); De va mai pune cineva ceva la ele... (Apoc. 22, 18* 19)
Răspuns: Niciunul din textele amintite nu osândeşte Sfânta Tradiţie...

4. Creştinii nu trebuie să se lase ademenişi de învăţături omeneşte. însciàîoaEg· Luaţi

I 11



aminte să nu vă fure minţile cineva cu fiUnofui ţi cu defütiß Inţelăctune ém perdoma 
omenească, după stihiile lumii, ţi nu după Hristos (Col. 2. S i 
Răspuns: Sfânta Tradiţie nu e o filozofie de>aftâ. înşelăciune sau predamc 
cuvânt dumnezeiesc.

5. Apostolul Pa vel nu ne îngăduie să tincm atcio aiiâ mvâUiură devat *ck vr cr 
Şfânta Scriptură: Acestea... sunt pentru voi. ca să învăţaţi dm pilda noastră., să nu |#& 
peste ce este scris... ( 1 Cor. 4, 6).
Răspuns: „ce e scris” -  înseamnă ceea ce a scris Sfântu) Pave! până atunci, despre 
partidele religioase din Corint. Ori se ştie ca Sfântul Pavel a mai sens după eptviUa citi* 
Corinteni.

6. Mântuitorul ne îndeamnă sâ cercetăm numai Sfânta Scnptur3L· nu Sfhat» 
Tradiţie: Vă rătăciţi neştiind Scripturile... < Mt 22* 29>.
Răspuns: Prin „Scripturi’* înţelegem numai Vechiul Testament

7. Sfânta Scriptură ne este de aiuns pentru credinţă: Pe mu copţi cum*ftt Sfîmek 
Scripturi care paf să te inţelepţească spre mântuire.,. <2 TU» 3» 15*16)
Răspuns: Aici este vorba de Vechiul Testament

B. Numai învăţăturile cupnnie in Siâma Scriptură au v̂ loşrc 
Răspuns:
9.
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însuşirile Bisericii nu sunt altceva decât reflectarea în umanitate şi istorie a 
lucrării Sfântului Duh care duce mai departe în istorie permanent misiunea sau slujirile 
Mântuitorului,

â) Una pentru că Unul este Dumnezeu şi singurul Său Fiu s-a întrupat pentru 
mântuirea noastră. O singură dată a fost Pogorârea Sfântului Duh şi o singură dată s-a 
întrupat Hristos pentru întreaga omenire. Unitatea Bisericii ţine de Unimea Treimii, de 
credinţa cea una care, împreună cu tainele Bisericii, formează un tot (Efes. IV, 4-6). Cu 
toată diversitatea locală. Biserica Ortodoxă este Una, având aceeaşi unitate dogmatică, 
cuitică şi canonică. Spargerea” unităţii şi crearea altor biserici nu este altceva decât 
abaterea de la învăţătura lui Hristos şi practica Sfinţilor Apostoli.

Mişcarea ecumenică este născută chiar din dorinţa sfântă pentru unitate, 
bi Sfântă pentru că Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru (Lev. IX, 44; I Petru 1 ,16) 

şi scopul ultim este sfinţenia şi sfinţenia întreţine unitatea. Insă Biserica nu exclude pe 
păcătoşi, ci dimpotrivă îi cheamă la desăvârşire prin mijloacele ei de unitate şi sfinţenie. 
De fapt, păcatul este rupere, izolare, fugă, pierdere; de aceea, Biserica îi caută pe cei 
rătăciţi -  în morală, ca şi în credinţă (Luca XV, 10). Biserica sfinţeşte prin Hristos (Efes. 
V, 25-27). Prin sfinţenie, creştinul nu numai că este membru al Bisericii şi mădular al lui 
Hristos. ci şi trăieşte pe pământ o viaţă dumnezeiască în chip uman.

c) Sobornicească, adică chemarea Bisericii de a cuprinde în sine întreaga umanitate 
răscumpărată în Hristos (Marcu SVI, 15-16), toate mădularele ca unul singur în Hristos (I 
Corinteni XII, 13-14. 27) şi plinire în Duhul Sfânt (Efes. I, 23).

De-a lungul veacurilor, Biserica a avut o conducere comună. Sfântul Sinod, care a 
hotărât In consens înlăturarea abaterilor particulare de la credinţa adevărată. Cu tot 
caracterul uman local. Biserica este mereu pretutindeni (catolică) şi rezolvă problemele 
de învăţătură, viaţă creştină şi cult împreună (dovadă Sfântul şi Marele Sinod ortodox), 
dar şi cu participarea unor observatori de la alte Biserici care au limitat sobomicitatea 
iRomano-CatoIicăj sau o consideră „datină2 omenească veche (Bisericile şi cultele ieşite 
din reformă, precum şi cele organizate ulterior).

Atributul Bisericii de sobornicească identifică Biserica lui Hristos, pe baza 
Sinoadelor ecumenice, faţă de alte Biserici izolate de comunitate, dar care refuză 
includerea în „catolicitate”, considerând aceasta o tendinţă cezaro-papistă sau rămăşiţe 
politico-bizantine.

Dialogurile teologice din cadrul Mişcării ecumenice au redescoperit 
sobomicitatea Bisericii.

d) Apostolică. adică Biserica este stâlpul adevărului pe temelia apostolilor, mărturia 
pe care este zidită Biserica (Matei XVIII, 18). Apostolii au fost prima ierarhie cu chemare 
specială, anume: să propovăduiască Evanghelia la toată făptura (Marcu XVI, 16), fiindcă 
nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi (Ioan XV, 16). Apostolicitatea 
transmite succesiunea ucenicilor aleşi, adică mărturia sigură şi direct de la Hristos prin 
fiecare dintre apostoli.

Biserica Ortodoxă Română este apostolică prin predica şi misiunea Sfântului Apostol 
Andrei cel dintâi chemat (Matei IV, 18).

Toate tainele şi mai ales hirotonia, ca taină a lui Hristos transmisă Apostolilor 
după înviere: Luaţi Duh Sfânt (Ioan XX, 21) şi Euharistia ca permanenţă a lui Hristos, 
unitatea în credinţă, sobomicitatea şi apostolicitatea păstrate şi transmise de ierarhie 
identifică Biserica în lume şi nici puterile iadului n-o pot înfrânge (Matei XVI, 18).



Pentru aceasta, nu se poate Biserică fără ierarhie; „unde este episcopul, acolo este şi 
Biserica” (Sfântul Ciprian).

Plecând deci de şa însuşirile Bisericii, ne dăm seama că ea este nevăzută, a 
drepţilor, a sfinţilor, a îngerilor, dar lucrează pe pământ şi mijloceşte în Biserica văzută, a 
nevoitorilor, a trăitorilor în Hristos, a ierarhiei, a credincioşilor îmbunătăţiţi, dar şi a 
păcătoşilor.

A. -  Biserica -  obştea credincioşilor în comuniune cu Dumnezeu 
Biserica, în calitatea ei de instituţie divino-umană, păstrează şi transmite harul mântuitor 
obştii creştine în comuniune cu Dumnezeu prin actele răscumpărării săvârşite de 
Mântuitorul Hristos. De aceea, Biserica adevărată, şi nicidecum „grupările” ecleziale, 
este raportată Ia întreaga istorie a mântuirii neamului omenesc.

A l

In acest sens al misiunii Biserici, putem vorbi: a) Biserica, viaţă de comuniune a 
persoanelor Sfintei Treimi extinsă în umanitate, este comuniune de iubire şi vieţuire a 
oamenilor cu Dumnezeu, prin Hristos, în Duhul Sfânt. Deci acesta este adevărul 
dumnezeiesc ce ridică Biserica deasupra oricărei instituţii creştine; tainele, ca de fapt 
toatze mijloacele pentru mântuire, sunt ale Bisericii şi lucrează prin Biserică. De 
asemenea, înţelegem: b) Biserica, ca plenitudine de viaţă dumnezeiască şi lucrare a 
Sfântului Duh, prin Hristos în umanitate. Fiul lui Dumnezeu nu s-a întrupat pentru Sine, 
pentru Tatăl sau pentru Sfântul Duh, ci pentru „Mântuirea noastră s-a făcut om”. El a unit 
cerul cu pământul, şi aceasta n-o putea face decât „Cel prin care s-au făcut toate” (Ioan I,
2; Evr. I, 1 -2). c) Biserica a devenit comunitatea teandrică, ce acţionează sau lucrează 
prin taine. De aceea. Biserica poate fi considerată: 1. Trupul lui Hristos extins în 
umanitate; 2. Comuniune sacramentală în Hristos prin lucrarea Sfântului Duh; d) Preoţia 
lui Hristos în Biserică. Preotul este chemat din comunitate. Obştea îl arată doar vrednic,

A ,

nu îl alege ea, ci Hristos. In acest sens, preoţia este condiţia celorlalte taine; e) 
Componenţa Bisericii. Biserica cuprinde pe toţi cei încorporaţi în Hristos prin tainele 
Botez -  Mirungere -  împărtăşanie, mărturisind aceeaşi credinţă una şi întreagă a 
Bisericii, adică crezând şi mărturisind ce crede si mărturiseşte Biserica însăsi.

f T  > s

De la Cincizecime, Biserica există ca o comunitate de credincioşi, în frunte cu 
Apostolii care-i primesc prin Botez pe membrii comunităţii. Aşadar: a) Membrii Bisericii 
sunt toţi credincioşii împreună cu ierarhia (episcop -  preot -  diacon). Credincioşii sunt 
împreună-lucrători ai mântuirii tuturor, dar au şi îndatoriri administrativ-gospodăreşti în 
activitatea parohiei6, aşa cum vom vedea. Cei care se izolează de parohie, retrăgându-se 
în „liniştea chiliei” au un regim special răspunzând voturilor cunoscute: ascultarea 
necondiţionată, castitatea şi sărăcia de bună voie. Deci, b) monahismul a avut şi are un rol 
deosebit de viaţa Bisericii. Monahii sunt toţi membri ai Bisericii, cu un regim de viaţă 
sever, dar îmbunătăţi duhovniceşte, cu o chemare specială în istoria mântuirii şi a 
Bisericii lui Hristos. f) Unii autori de tratate şi manuale includ la acest capitol şi problema 
Autorităţii şi disciplinei Bisericii, conform poruncii Mântuitorului Hristos referitor la 
ascultare şi 2supunere faţă de Biserică” (Matei XVIII, 17). De fapt, în epoca apostaziei şi 
părăsirii Bisericii, se punea; „Cine nu are Biserica drept mamă nu poate avea pe 
Dumnezeu de Tată” (Sfântul Ciprian).

6 A se vedea infra, p. 84-87 şi Ortodoxie şi prozelitism , de Gh., Petraru. Teză de doctorat. Bucureşti, 1998
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Exp. este adevărat că, în primele veacuri, Biserica lui Hristos se numea „Comunitatea 
sfinţilor#. pentru că aproape toţi credincioşii proveneau de la botezul Cincizecimii sau 
de la Sfinţii Apostoli. Cu timpul, au trecut şi neamurile la Evanghelie (Fapte X, 9-48; IX, 
18) şi unii credincioşi mai păstrau obiceiuri mozaice sau păgâne (Fapte XV, 20-22). 
Comunitatea creştină (Fapte IX, 26) se mai numea Biserica învierii (I Cor. XV, 16) şi 
titulatura de sfinţi, aleşi, era o caracteristică a vieţii lor, dar nu s-au socotit in afara 
comunităţii (Bisericii ) sau în vrajbă cu lumea.A

înv. o r t  Astăzi. Biserica este divizată, dar nu din cauza lui Hristos sau a Sfântului 
Duh, ci din motive străine Evangheliei. Astfel, Biserica Apuseană s-a vrut stăpână peste 
întreaga lume, o instituţie suprastatală. Adversara ei, Biserica Protestantă (de toate 
nuanţele) a declarat Biserica „instituţie nevăzută”, fără ierarhie. Ca apoi fracţiunile 
exîeziastice s-o reducă la simplă „adunare” în numele lui Dumnezeu, iar fiecare adept să 
poată deveni „conducător” şi să-şi organizeze altă comunitate8.

B. -  Biserica Locaş de închinare si de cult 
Dacă din străfundurile civilizaţiei umane, din toate epocile, omul a avut sau şi-a 

făcut un adăpost, cu atât mai mult el a închinat Ziditorului un loc, altar pentru întâlnire, 
dialog şi mărturie a legăturii lui cu Dumnezeu. Până tn prezent, nu s-a descoperit urmă de 
vieţuire umană care să nu fie legată de cult şi de locaşul acestuia: vatră sacră, altar de 
jertfă etc. Deci, locaşurile de cult au apărut odată cu căderea omului în păcat, locaşul de 
cult fiind, în acelaşi timp, siguranţa vieţii împotriva atacurilor, dar şi liniştea spiritului 
faţă de duhurile rele şi ispitirile de tot felul. Stăpânul sau divinitatea care era socotită 
bună sau rea şi i-au fost ridicate temple şi locaşuri accesibile sau nu în văi, munţi, pe 
insule sau pe ape. Nu există popor, spunea Plutarh, care să nu aibă locaş şi divinitate, iar 
Părintele istoriei, Herodot, arăta că numai locaşurile de cult atestă urmele civilizaţiilor 
dispărute.

în acelaşi timp, locaşul de cult dădea siguranţa credinciosului, îl liniştea, îi oferea 
prilej de rugăciune şi legătură cu divinitatea, chiar dacă această legătură era imaginară. 
Deci nu ne surprinde existenţa templelor asirobabiloniene, sumeriene, egiptene (zigurate 
sau locaşuri impresionante, piramide, azi socotite „minuni de arhitectură”), 
precolumbiene, chineze, indiene etc.

De asemenea, se ştie că strămoşii noştri daco-geţi aveau temple măreţe ridicate pe 
înălţimi (cogheoane), cu o ierarhie deosebită şi cu sarcini concrete pentru satisfacerea 
nevoilor religioase ale poporului. Se cunosc acum „sanctuare” în toată Dacia lui 
Burebista şi a lui Decebal. Iată deci atâtea motive pentru existenţa şi respectul pentru 
locaşurile de cult, care sunt în acelaşi timp şi monumente de civilizaţie şi cultură.

O prefigurare a Bisericii ca locaş de cult, poruncită şi ridicată în mijlocul 
poporului, este Cortul Sfânt -  Tabernacolul (Ieşire XXV, 8-40). o încununare a vechilor 
altare, expresie a Legămintelor şi jurămintelor patriarhilor făcute lui lahve. Ca de 
exemplu: Muntele Moria, loc de jertfă pentru Avraam (Facere XII, 7-8), după ce, înainte, 
Abel dusese sacrificat pentru „jertfa curată” (Facere IV, 4). Camelul, locul profetului Uie 
(IV Reg. XVIII, 42). Odată cu trecerea omului prin cunoscutele epoci, altarele se 
construiesc din material adecvat: piatră, aramă, lână (Ieşire XXV, 8-40) şi mai ales din 
lemn în diferite chipuri, în funcţie de arta cioplirii.



Pe lângă înălţimi, izvoarele şi apele sacre au constituit locuri preferate pentru 
locaşuri de cult la poporul biblic (Iordanul, râul Babilonului, Marea Galileii etc.). De 
asemenea, „cultul apelor”, până la zeităţi, s-a dezvoltat la toate civilizaţiile, existând 
astăzi tn lume nenumărate muzee cu piese ale locaşurilor vechi.

Templul din Ierusalim  -  poruncit de Iahve lui David, construit de Solomon (II 
Regi V-IX) şi refăcut de atâtea ori şi socotit o „minune” a lumii antice -  constituie o bază 
a locaşului de cult. Templul din Ierusalim este locaşul-pildă al continuităţii tuturor 
locaşurilor de cult: bisericile creştine de mai târziu . în acest templu s-a rugat 
Mântuitorul. Hristos a tâlcuit (Luca Π, 21) Legea şi Profeţii (II, 41-50). Aici veneau 
evreii din toată lumea la rugăciune şi jertfe (Fapte II, 6-11). Iisus Hristos a alungat din 
templu pe afacerişti (Matei XXI, 12-13) păstrând curată destinaţia dumnezeiască: Casa 
Tatălui Meu este casă de rugăciune, nu peşteră de tâlhari (Luca XIX, 46).

Cunoscând această explicaţie, putem înţelege pe fraţii noştri de alte credinţe 
pentru ce invocă unele texte biblice. Acestea, însă, comportă înţelepciune, tact pastoral, o 
nouă viziune asupra cadrului special şi a noţiunii de Biserică B locaş de închinare, 
rugăciune, cult particular sau public.
Ob. 1. ..N-avem nevoie de locaş, rugăciunea trebuie făcută în ascuns: Când te rogi, 
închde-te în casă... ” (Matei VI, 5-6).
Exp. Mântuitorul recomandă atât rugăciunea particulară, cât şi pe cea publică, condiţiaΛ
cerută: să nu fie  formală, făţarnică, satanică. In citatul respectiv, se condamnă 
rugăciunea fariseică specifică sectelor de totdeauna (Luca SVIII, 9).

înv. ort. însuşi Mântuitorul se ruga singur (loan XVII) sau ne-a dat pildă de 
rugăciune comună. Tatăl nostru (Matei V, 7-15). De fapt, Rugăciunea domnească a 
devenit o puternică legătură între Biserici şi Mişcarea ecumenică. „Săptămâna de 
rugăciune” din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, ca de fapt rugăciunea comună 
a celorlalte organizaţii ecumeniste, este deja o „comunicare” a rugăciunii comune. 
Sectele, desi se consideră „biblice”, nu au în „rugăciunile” lor îndemnul Mântuitorului:» 77 7 '' w
Tatăl nostru (Matei V, 7-15). De asemenea, rugăciunea publică, în templu, a fost 
continuată de Sfinţii Apostoli (Luca XXIV, 53; Fapte V, 42-45), prin cele şapte laude 
până la Sfânta Liturghie, care este cununa Rugăciunii publice.
Ob. 2. Biserica, o îngrămădire de pietre şi cărămidă, nu poate f i  Casă a lui Dumnezeu: 
„Cel preaînalt nu locuieşte în locaş făcut de mâinile oamenilor” (Isaia LXVI, 1-2), nici 
în temple (Fapte VII, 48-49) şi va veni timpul când nu că veţi mai închina în ele (loan IV, 
21-24).
Exp. Exista în lumea veche credinţa că „zeul” cinstit, idolul „adorat" sau capiştea în 
sine -  templul zeului -  ar f i  existenţa însăşi a divinităţii. Deci se confunda locaşul cu cel 
căruia i s-a ridicat. De aceea, profetul Isaia, ca şi Sfântul Apostol Pavel, arată 
deşertăciunea acestei credinţe.

înv. ort. Dumnezeu este pretutindeni, dar, aşa cum s-a smerit prin întrupare, 
luând chipul nostru, aşa cum Biserica Sa ne încorporează pe noi şi este altarul de jertfă al 
lui Hristos, în ea se află Sfânta împărtăşanie, sub forma pâinii şi vinului -  tot aşa îl găsim 
pe Dumnezeu în Biserică împreună cu Sfinţii Săi. Deci locaşul bisericii nu poate fi 
confundat cu templele şi capiştele păgâne ale înşelării demonice sau cu altare fără Sfânta 
Evanghelie, fără antimis, fără Sfânta Cruce, candele etc.

? Templul din Ierusalim, Sinagoga şi Biserica. Fenomenologia spaţiului sacru, de I. Stancu, Teză de 
doctorat. Bucureşti, 1997



Ob. 3.Λ?μ este nevoit de un locaş special, fiindcă Domnul zice: „ Unde sunt doi sau trei 
adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu " (Matei XVIII, 20) şi Hristos nu locuieşte între 
statui şi picturi...
Exp. Citatul respectiv se referă la unitatea de gândire şi acţiune a Ucenicilor 
Mântuitorului ( vers. 18). la responsabilitatea lor în Biserica Sa. Nu se contestă faptul că 
Biserica Apuseană, prin locaşurile ei, a devenit reprezentativă prin artă şi sculptură, 
prin producerea emoţiei artistice, dar mai puţin a contribuit la modelarea sufletelor 
credincioşilor şi crearea stării de comuniune între Dumnezeu şi om. Sectele „cunosc ” că, 
de fapt, „statuile'’ vorbesc şi de aici aversiunea fa ţă  de totalitatea icoanelor sau 
locaşurilor de cult binecuvântate şi tărnosiîe în mod special.

înv. ort. Locaşul ortodox este o Casă a lui Dumnezeu plină de căldură 
îndestulătoare. învăţătoare şi sfinţitoare. Credinciosul român totdeauna a ridicat biserici, 
ca o dovadă a legăturii prin credinţă a neamului cu toate popoarele, cu toate civilizaţiile şi 
cu toţi sfinţii. Or, biserici le-hale apusene strivesc cugetarea, înăbuşă sentimentele curate 
şi sperie pe cei simplu, care fug şi caută „adunarea” . De fapt, multe locaşuri au fost 
închisori. Foarte mulţi puşcăriaşi (care şi-au ispăşit pedeapsa în temniţe exleziastice 
apusene) au devenit „reformatori” sau „credincioşi” sectanţi, aşa se explică puzderia de 
organizaţii religioase ce provin din Occident.
Ob. 4. Locaşul este instrument de reprimare, de ameninţare, de temniţă..., iar lumea 
crede în Biserică de frică...
Exp. Dacă privim bisericile apusene şi dacă studiem istoria lor, unele au fo st zidite de 
împăraţi şi tirani care nici nu le-au văzut, nici nu le-au ridicat pentru rugăciune, ci mai 
degrabă pentru temniţe. Or, Biserica Ortodoxă a fo s t ferită  de aşa ceva.Λ

Inv. ort. Locaşul de cult nu trebuie confundat cu o sală de judecată, ci el are un 
scop educativ al formării credincioşilor în spiritul dreptăţii şi pe calea virtuţii, ca toţi 
sfinţii să fie martori străduinţelor noastre.ϊ #

Biserica-locaş şi bisericile de mănăstiri au avut un rol deosebit în întărirea * *

etnicului şi limbii poporului nostru, în menţinerea unităţii sale sufleteşti, independenţei 
nationale, de aceea sectele le atacă furibund1 .i

C. -  Biserica lui H ristos în ra p o rt cu societatea, cu lumea

Aşa cum am văzut, o Biserică ce are unitatea de credinţă „un Domn si un Botez”T 7 » ” *
(Efes. IV, 5) este Casa lui Dumnezeu, detaşându-se prin însuşirile sale de locaşurile 
cultelor naturiste, de temple păgâne şi de capişti idoleşti. Pentru aceasta, nu „adunarea” 
credincioşilor şi nici locaşul n-au creat Biserica lui Hristos, ci Biserica încorporează pe 
membrii săi, prin tainele ei sfinţitoare prin lucrarea Sfintei Treimi.

Cincizecimea este un eveniment concret al revărsării Sfântului Duh, al plinirii 
profeţiei (Fapte II, 38-39) şi venirii Mângâietorului (loan XVI, 13). Deci de la acest 
eveniment, Sfinţii Apostoli încep experimentarea mandatului misiunii lor speciale de 
după înviere: „propovăduiţi Evanghelia la toată făptura...” (Marcu SVI, 16) cu puterea 
Celui dătător de viaţă (Fapte II, 17). Este deci normal ca Biserica Mântuitorului Hristos 
să-şi ducă activitatea în comunitatea umană, s-o modeleze, fiind câmpul ei de lucru, darA
să nu se confunde cu lumea — în sensul patimilor -  : împărăţia Mea nu este din lumea 
ace4asta (loan XVIII, 36). Dacă Hristos a răscumpărat neamul omenesc prin răstignire

10



pentru păcatele lumii, cu atât mai mult Biserica este solidară cu lumea pentru modelarea 
ei.

în acest sens, putem înţelege solidaritatea Bisericii lui Hristos cu lumea, astfel: a) 
Trimiterea Bisericii în lume, aşa cum a fost trimis şi Fiul lui Dumnezeu (loan III, 16-17);
b) Biserica şi tehnica; c) slujirea şi preexistenta; d) Mişcarea Bisericii spre lume etc.

Este, de asemenea, adevărat că unele biserici „modeme” nu mai au nimic comun 
cu Biserica cea Una, Sfântă, Apostolească şi Sobornicească. Să luăm un exemplu: 
Consiliul Ecumenic al Bisericilor, cu sediul la Geneva, din care fac parte 300 de biserici, 
în afara altor organizaţii, denominaţiuni, comunităţi creştine, toate se consideră biserici, 
fiecare cu „credinţa” ei.

Biserica Mântuitorului al cărei „Cap este” (Efes. V, 23) se identifică cu El şi 
urmaşii Săi; or. în istorie, fiecare societate „a dat” câte o biserică să pară originală, de 
aceea, nu-i de mirare când asemenea biserici dispar odată cu creatorii lor. înşişi sociologii 
clasifică Biserica creştină ca: Biserica primitivă. Biserica medievală, Biserici istorice, 
Biserica denominaţională. Biserica de grup etc.

începând cu cea de-a V-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor 
(Nairobi -  Kenya -  1975). Bisericile membre activează prin unităţi sau grupe de lucru în 
vederea apropierii lor. Astfel: “ _  _ .

I. Credinţă şi Mărturisire (Misiune şi Evanghelizare), cu secţiile (directoratele):
1. Credinţă si Constituţie; 2. Misiune si Evanghelizare; 3. Dialogul cu alte * » » 7 , ^ *
religii; 4. Biserica si societatea; 5. Formarea teologică.w  * 7 O

II. Dreptate şi slujire, cu secţiile: 1. Comisia pentru afacerile internaţionale; 2.
Comisia pentru participare şi dezvoltare; 3. Comisia pentru programul de
luptă împotriva rasismului; 4. Comisia pentru întrajutorarea Bisericilor; 5.
Comisia pentru ajutor medical

III. Educaţie şi reînnoire: 1. Reînnoirea vieţii parohiale; 2. Emanciparea femeii; 3.
Educaţia tineretului; 4. Formarea-culturii teologice11

11EcumenismuU factor de stabilitate în lumea de astăzi, de P.I. David, Cuvânt înainte de LP.S. Dr. Antonie, 
Editura „Gnosîs, Bucureşti, 1998; p. 98-99.

I



Sfintele Taine 
(+ Seminar)

SflnteJe Taine sunt mijloacele...
Sfânta Scriptură nu precizează numărul, dar...

3. De la începutul creştinismului până la ivirea reformatorilor. Biserica a învătaî că 
prin cele şapte Taine se revarsă harul cel nevăzut al Sfântului Duh 

- şi Biserica Romano-Catolică învaţă acelaşi lucru> ♦ T

2. Cărţile de ritual cuprind rânduiala celor şapte Taine
3. Istoria bisericească nu aminteşte că vreuna s-ar fi introdus ne parcursul istoriei 

Biserici, şi nu la începutul ei
4. Sfintele Taine au temeiuri biblice

Obiectiuni
1. Sfânta Scriptură vorbeşte doar de Botez si de cina Domnului

Răspuns: Sfânta Scriptură nu le înşiră cu numele pe toate, dar le semnalează pe toate 
şapte şi vorbeşte despre instituirea şi practicarea lor încă din timpul aspostolilor

2. fn scrierile Sfinţilor Părinţi si ale scriitorilor bisericeşti nu se fasesc toate cele 
şapte Taine
Răspuns: — dar în lucrările lor le regăsim pe toate Tainele

3. Părinţii bisericeşti vorbesc si de alte Taine, ca sfinţirea apei, tunderea monahală
etc.
Răspuns: De aici nu rezultă că nu ar exista cele şapte Taine

4. Tainele sunt simple semne externe, simbolice 
Răspuns: Nu, Tainele... (nu se vede ce scrie)
Cele 7 Taine: Sfântul Botez, Sfântul Mir, Mărturisirea, împărtăşania, Cununia, Sfântul 
Maslu. Preoţia.
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P e s f ire  c in s t ire a  sfinţilor**
Fiţi Sjfaifi ed Em iMmami *ww iflt^  

( ic v .1 1 4 5 ; I Petru 1» I #

Sfânt în modul propriu til cuvântului şi in itvkî ftmţiai este m m  Dts 
Treime. Lui ii cântă cetele îngereşti: ..Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Saea0Γ. Aeeami 
sfinţenie dumnezeiască se manifestă în fisus Hristos pnn firea §â omenească. cane esâe 
unită cu firea Sa dumnezeiască in chip neamestecat, neschimbat, neîmpârţit ţt nedesplifît. 
Prin unirea celor două firi în li sus Hristos şi pnn înălţarea Sa la cer. firea omenească « 
fost introdusă in sânul Sfintei Treimi. Şi pentru că toţi ne am Jmbrăcat în Hrissoc“ prin 
Taina Sfântului Botez, toţi suntem ..fii ai iui Dumnezeu“ şi împreună laofiseiitarl cu t%wâ 
(Gal. 3, 26-29i. De aici rezultă că Hristos cu sfinţenia Lui este tn fiecare credincios, ad k ! 
fiecare credincios este în mod potenţial un sfânt, are toate forţele de * ajunge 'I· 
desăvârşire. Astfel, Hristos apare ca modelul suprem şt desăvârşit, ale cărţii trânJturt 
morale trebuie să se întipărească în v iaţa si in persoana fiecărui credincios Sftnţeme t ă i  
aparţine în chip fiinţiaî. El este identic cu sfinţenia însăşi. este plenitudinea sfinţea*?*

Această sfinţenie însă s-a întrupat in persoana Mântuitorului Itsus Hrtssos ca să7”" W ~~

rodească mii şi milioane de sfinţi
De aici, îndemnul yi imperativul .i-'tii νΐίη.ΐΓ !a , are trebui să răspundem poem* 

De altfel, idealul vieţuirii CTCfUneyt) u*cmai acesta rste «jk>bândirra sfinţeniei, jyußfms· 
la „statura bărbatului desăvârşit, la măsura vârste» plinătăţii lui Hristok" (BfiMs 4, îJM Si

A

In Noul testament, se vorbeşte de simţ* m două sensuri: pe de o pam , creţ***** 
sunt numiţi sfinţi (1 Cor. !, 2. Lie* 1 ; H l i t  * ! 2) îs* de «hă tu r te , e» vUt5î
chemaţi să devină sfinţi ( î Peu L | i  l-ri. Aşadar. <dt»ţci«4 este o Mane eue un 4jh e*tr 
însă yi un ideal, o ţintă. Dacă primul sem iî dk*bâ*taimt ţvm» Sfântul Botez, sei de-^î doile· 
se câştigă prin luptă, prin strădanie o vtaiă întreagă Primul sens jfl aiseg toţi c<n cm? Wk 
primit Botezul cel de-a! doilea numai „cei ce mi du» lupta *.e* bună“

Germene le sfinţeniei primit prin Bote/ trebuie sâ se dezvolte până i* drsăviffia·?, 
să atingă ţinta care este Hristos H* 3. 12-151. De aceea. JfâkNBÊÊÊOHlÎ dÉHMWRâi 
cuvintele: „Fiţi desăvârşiţi precum şi Tatăl veuni cel din ccfuo desâvâş» eue“ t i  fam* * 
481 iar Sf, Ap. Pav ei ne îndeamnă „Căutaţi pacea cu toţi μ  vfuiţauâ S r i  de iaee iMMNi 
nu va vedea pe Domnul’* < Evr. 12, 141

Chemarea aceasta esie adresată tuiumăr credadofda, Ură escepfu Ia r  a lo im  
că se vorbeşte de două căi. a călugărie« yi acelor căafltaiigi. dar scflfud «dealai &m- 
acelayi.

Sfântul loan Guri de Aur spune : „După ct. am deaoit uap  aapatlf «ripp 
să nu dispreţuim pe aoeia care suni sfinţi t i  hiieridi, ExMI de aceytti aÉMNNI SMHPVM). 
sunt în mijlocii) bisericilor, dar ia animai· CI sun priai cam im  «Ji amtg prta frirar ***■ 
sunt In frumcaiBisancti j, rm trebuie pentru «mii dbpidftfi^

Deci. ç #  mm mărduttari duma tn d i lw ^  d i  i*ai«* Im éjÉP*Ml **a4mK|
desăvârşirea yi »-au invfedmcit la crrwţ du dPHb*a sfMpMai η®*******·»* t * «mi 
podoaba Btsurtcti« mădulare ale jaupu tn  Ini ftrisani* El Mâipai** tnE^sami sÉpnmHi» 
deyi rămân tn ( t  niumart tn UNt»«*»*«*** cu «lit i*» dac lupta ·· â » « %*w.>***. ***#*♦
emtioctuaalc* «£ wtffcwmiâ himfic>at»MT, tu i, #am ndallftiandi UMU-un a a p  m

semsamiaM iM M ilM ini

Sdhulm igiiym Ut



influenţează reciproc. Astfel, ei nu numai eâ se roagă penim fraţu k* de pt plasăm. c* i  
şi încurajează şi li îndeamnă pe aceştia in chip nevăzut împuterniciadtM In keta  
împotriva păcatului şi iTmîiifesiândU'Şi In chip nev ă/ut simpatia şi gnj* k* pea in  t*~ 
(Trempelas P. h

Credincioşii, la rândul lor, fi cinstesc pe sfinţi ca pe ittşic ni le
Dumnezeu* (Efes 2, 19), „prieteni ai hu liumnc/eu* <ln \  4 CMas ş$
pământească fiind, sfinţii au fost înzestraţi de Dumnezeu cu felurite d*rwv ceea ce a §tţm 
respectul şi cinstirea din partea semenilor lor Astfel, sutaşul Cometsu a w  msMmA. 
căzând la picioarele Iui Petru" tF Ap. 10, 25 1. temnicerul dit* Fdipi să/ut tmmmte* ka 
Petru şi a lui Sila" (P. Ap 16, 29), locuitorii insulei Malta vei·cm  ta Sfântul Pavei caftit 
v indeca pe bolnavi şi „aceştia, spune Si. Pas el, ne*au cinstit muH şi, când «e* fiecst* ar* 
au pus la îndemână cele de trebuinţă" * F, Ap. 2$, 9). Practica aceasta a ctMtam U to fa t  
este o continuare a celei dm V.T. Astfel, prorocii! Ilie este venerat de c a  é m  m  ü !i R 
18. 7) şi considerat ca trimisul lui Dumnezeu, apoi la tel este cinstit f î t  şei \|V  l u p  V, 11, 
4, 27) ca unul care a făcut cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu

Cinstirea Sfinţilor se arată în cult. Cultul acesta aduce puften daoMfaN
credinciosului in lupta pentru desăvârşire. Je »arecc ei nc roagâ ţsrmiu ικη ,,ΜΜιη.ΐφ-νΙ 
dect unul altuia păcatele şi v i rugaţi unul pentm altul, ca s i v i vindecaţi, <§ M H p M  
rugăciunea stăruitoare a dreptului** (iac. 5. îb i Acesta este te meiul cape hi* Ift igg| 
rugăciunii sfinţilor pentru noi Desigur, a*.rsie rugis tufu .·>· c a v e  y  rhaiuacah
cultul public, în rugăciunea coniunâ ,l>ar elementul moral «| #. «ale Mtffc M
evident în chemarea de a ne arăta cinstirea iată de sfinţi prin mu tarea luv, ρήη păşeau M 
urmele lor, deoarece ei înşişi au păşit p t urmele )i o λ perurit piatu*;* J ju kt*
urmăritori" ( ! Cor. 4, 16),

Sfinţii Părinţi sunt unanimi * se | > . j  , sfmpk* AuBri.
Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă „dacă n . r ţ t  că Izcmiwr/ev» r  prea ie iâ  ca să 1. puaip
imita, deşi harul Sau v-a dat şi această ptmare m utaţi cel puţ*** pc 4iamm» carv aa ăme 
slujitorii Lui aşa cum sunteţi şi vot im itaţi pe t e i l  pg ^  p t P u r )  p t 
Martir Ştefan'*\ Siântul loaa Hţgnavâ·.■■.■- ara^ă k i a ·
cinstiţi Sfinţii pentru că sunt p n e ira i ai lui ΙΜ β& ι fu şi moştenitori i i  ha 1
au stăpânii peste patimi şi au păzit iiefalvitkată asemănarea cu Â p i l  daam M É M k^l 
suni „lăcaşurile însufleţite ale lut: D un tnc/ru*  f i  jEpebme t i t  d M if ll  l i  

Din cete expuse rezultă că sfinţii trebuie cuMHfi daoapace' 
hi sunt numiţi in Sfânta Scnpcuiâ ^prweteei m  i n  Ο ι μ μ Γ ,  a M M É  U P -Ş  
»judecâion at lumii "

2. Sfinţii au Î m  înzestrai 
proroctci. kl vindecăm eic *

3. Sfinţii pol şi mijlocesc rugând*-** perora »  mii ) i  Mau * ra â i *I €*#
căi şi după moartea lor (Apoc. .$* È* 141» CtMa&dbad vaăpatratlt asaMint 4  a îMh »

4. ■ Sfinţit au arma ha > H naei ofey t̂̂ Jb* ü  etanpiiti «̂ aăpiHMt
persoana lor, £4 aii dmciuik calea, p t  lame mabuNt «â păşani ţi aaeä a* naa meflpe« 
ama ctMAMior« pv cAHaHe şfhmamni,

SUnta Ttadip» i^şmâ că dmtna AMKfan laiit a a aoaniai <wiSNa· #  ί
vfkM ikf IU MÉÜ MiÉÉMi É É É ν·.

a n i f ă k f



a) prin stabilirea unor zile închinate lor, de obicei „ziua naşterii martirice”, când 
creştinii nu trebuiau să lucreze, ci să se adune fie la mormântul lor, fie într-o 
biserică zidită întru amintirea lor şi să participe la Sfânta Liturghie;

b) prin zidirea de biserici şi locaşuri sfinte închinate lor pe locul unde şi-au dat 
obştescul sfârşit sau în altă parte

c) prin întocmirea de acatiste şi alte slujbe de preamărire;
d) prin purtarea numelui lor de către creştini.

Sinodul al VlI-lea Ecumenic a dat o hotărâre în acest sens: „cine nu mărturiseşte că toti
t  *

sfinţii cei ce au plăcut lui Dumnezeu, atât cei înainte de lege, cât şi cei de sub har, sunt 
vrednici de cinste după trup şi după suflet, ori nu face rugăciuni către sfinţi ca şi către 
unii care voiesc să mijlocească pentru lume, potrivit tradiţiei Bisericii, să fie anatema.

Cu toate acestea, au fost şi încă mai există şi, din păcate, în număr tot mai mare, 
mulţi ..duşmani" ai sfinţilor, care nu numai că nu se roagă sau nu aduc un cult sfinţilor, ci» *  f  - 9 ”

consideră chiar neconformă cu spusele Scripturii această practică, aducând următoarele

unul singur este Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni, căci aşa ne învaţă Sfântul 
Pavel: Unul este Dumnezeu, Unul este şi mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: Omul 
Iisus Hrîs'tos. Deci. Sfinţii nu pot fi mijiocîforipenTra noi.
Răspuns: Este adevărat că numai Hristos ne-a putut împăca cu Dumnezeu prin întruparea,

Λ gjjţ

Patimile. Moartea. Învierea şi înălţarea la cer realizând mântuirea obiectivă. Prin ea, s-a 
dat fiecărui om posibilitatea să-şi împroprieze roadele Răscumpărării, să-şi lucreze 
desăvârşirea şi mântuirea cu ajutorul şi participarea sfinţilor. Sfinţii ne ajută la ceea ce 
numim dobândirea mântuirii personale, dobândirea veşniciei.

a

2. Numai Hristos ne poate mântui, căci spune Sfânta Scriptură: Intru nimeni altul nu 
este mântuirea, căci nu este sub cer niciun alt nume dat între oameni în care trebuie să 
ne mântuim noi sau blestemat sa fie omul care-şi pune nădejdea în oameni (1er. 17, 5). 
Răspuns: Este perfect adevărat că numai Hristos ne mântuieşte, ne aduce împăcarea cu 
Dumnezeu. Aici fiind vorba desigur de mântuirea obiectivă, care este opera exclusivă a
lui lisus Hristos. Nimeni altul nu ne putea mântui, nici chiar un înger, ci numai Fiul lui
Dumnezeu. Apoi, noi nu ne punem nădejdea în sfinţi ca unii care ne acordă mântuirea, ci 
ca unii care sunt sfătuitori ai noştri şi „prieteni ai lui Dumnezeu”, ca unii care au atins 
culmea desăvârşirii si sunt în stare să ne arate şi nouă calea si ca unii care au dobândit» » t  *

deja cununa măririi şi sunt „casnici ai lui Dumnezeu”. Sfânta Scriptură ne spune: Lăudaţi 
pe Dumnezeu intru Sfinţii Săi, cu alte cuvinte Lăudaţi pe Dumnezeu cinstind, venerând pe 
sfinţii Săi.

Sunt şi alte obiecţiuni pe care le aduc cei care nu cinstesc pe sfinţi şi din care 
pricină nu sunt demni a se numi creştini, dar care nu le amintim aici tocmai pentru 
nefondarea şi superficialitatea lor. Susţinătorii acestor obiecţiuni, din aroganţă şi mândrie 
personală, se răzvrătesc împotriva sfinţilor făcându-se deopotrivă şi duşmani ai lui 
Dumnezeu. Căci spune un Sfânt Părinte: Cel ce este împotriva slujitorilor unui Stăpân. 
este şi împotriva Stăpânului însuşi.

Aceştia rătăcesc cu Scriptura în mână căutând să atragă pe cât mai mulţi la 
pierzanie. Căci cum nu este aceasta pierzanie să te consideri sfânt, un păcătos sau cp L-ai 
dobândit deja pe Hristos, eşti al Lui, tu care eşti adâncit în păcate de tot felul, ca: 
mândria, trufia etc. Oare care s-a mântuit, Vameşul sau Fariseul? Oare de ce Sfântul 
Pavel se considera „cel dintâi dintre păcătoşi”?



Sn concluzie, putem spune câ Sfinţii pol *4 ewjJoccmn. 4 pentru noi ţi 0 p fân, In
;   1 I_ÎS u  i --t*. -* ---cinstirea lor nu este idolatrie, d . dimpotrivă. cinstind pe Simţi. pream*nm pe Owm *«.

Ca modele de imitai. Sfinţii ne atrag ..prin frumureţea torduhoviuceasc*
sufietul ca sâ Îndeplinim poruncile Domnului". Imitarea Sfinţilor c~ic m M m m e m ß
are începuturile in practica primilor ctcgtim |i  continu* pes« veiKWi p*n* c*ad n  csaa»
Biserica lui HnMos^Pnvind la traiul lor. a  le urmâm credinţa tfag,
zelul, viaţa, stăruinţa in patimi, răbdarea până la sânge ca s» avem p M g l  «  «  t l
cununile slsvct" (Sfântul Sonn —————————————-

f i



Preacinstirea Maicii Domnului 
P. -  Rolul Sfintei Fecioare Maria în istoria mântuirii

Ca cea care a fost aleasă de Sfânta Treime si a desăvârşit Pronia, Fecioara Maria* ·

s-a învrednicit a sta lângă Tronul dumnezeirii: Maica precistă, aşa cum cântă Biserica, 
este întâia între sfinţi „mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fară de asemănare decât 
Serafimii”. Ea a fost aleasă pentru smerenia şi vrednicia ei de către Dumnezeu-Tarăl; din 
ea s-a întrupat Dumnezeu-Fiul şi pe ea a adumbrit-o Sfântul Duh (Luca I, 29-38).

Deşi rolul Maicii Domnului a fost deosebit în istoria mântuirii, ereziile primelor 
veacuri au trecut cu vederea locul venerării ei. Odată cu discuţiile hristoîogice şi 
pnevmatologice, persoana Maicii Domnului, ca şi calitatea ei de pururi fecioară au fpst 
puse la îndoială. Biserica i-a adus venerarea cuvenită prin supracinstire (hiperduîia), 
intrând în formula dogmatică: Născătoare de Dumnezeu, în cinstea desăvârşită: Pururea- 
fecioară si în calitatea unică de mamă a Bisericii si a tuturor creştinilor folositoare. Dei /  1 * 9

aceea, mărturisirea despre Fiul lui Dumnezeu că „din Fecioara Maria s-a făcut om” a 
determinat pe Serghie al Constantinopolului (+ 368) să-i închine un imn de cinstire 
(acatist). __

învăţătura ortodoxă despre Maica Domnului se referă la: a) atributul de Nscătoare 
de Dumnezeu şi b) implicit de Pururea-fecioară; c) de Rugătoare neîncetată', d) de 
Mijlocitoare permanentă. Pentru aceasta, cultul Fecioarei s-a îmbogăţit,. Imnele s-au 
înmulţit şi Biserica i-a fixat praznice împărăteşti şi sărbători speciale cu prilejul unor zile 
de aleasă cinstire pentru viaţa ei sau pentru mântuirea noastră: Bunavestire (25 Martie); 
Naşterea (8 Septembrie); Intrarea în Biserică (21 noiembrie); Adormirea (15 August); 
Acoperământul Maicii Domnului (1 octombrie); Soborul Sfintei Fecioare (26 decembrie) 
etc.

Au existat şi există încă exagerări în ceea ce priveşte rolul ei în istoria mântuirii. 
Dacă Nestorie -  patriarhul eretic -  o numea născătoare de om, Biserica Apuseană, 
exagerând rolul ei, a impus dogma „imaculatei zămisliri” (1854), ceea ce ar duce la 
părerea că Fiul lui Dumnezeu nu şi-a însuşit toată firea omenească, Madona trecând în 
rândul zeităţilor feminine -  singură, fără însoţirea Fiului. Şi pentru ca „eroarea să fie 
deplină”, a fost decretată şi „dogma” ridicării cu trupul la cer (1950), încercându-se astfel 
„egalarea” mamei cu Fiul ş. a.

Desigur, aceste exagerări s-au dezvoltat după ruptura din 1504 şi s-au extins până
la impunerea imaculatei concepţii (încă din sec. IX). Bisericile apusene au fost despuiate
de picturi şi fresce şi li s-au aşezat statui de dimensiuni omeneşti normale sau exagerate.
în special pentru Madonă. Chiar tronul cel de sus, în altar, a fost ocupat de Fecioară. în
locul Fiului.. Icoane sau picturi celebre au imortalizat „Sfânta Familie” cu un losif tânăr
şi afectiv.*

în Occident, „Deisis”-ul, ca şi Madona, îl acoperă pe Hristos. Acest imagini, 
completări sau neglijenţe, ale erminiei medievale apusene au provocat critica severă a 
reprezentanţilor Reformei şi Renaşterii, ajungând până la înlăturarea cultului Fecioarei şi 
la mai grave acuze decât în epoca ereziilor. Atunci, Fecioarei i se spunea „născătoare de 
om”, acum, după aproape două mii de ani, i se atribui un simplu rol de „mamă" a lui 
lisus, care a mai avut şi alţi copii, iar Domnul a mai avut „fraţi” ! De atunci şi până astăzi, 
acţiunile prozelitiste materiale sunt destul de violente plecând chiar de la „femeia 
Mariam”.



iată dovada:
a) Neînţelegerea pururea fecioriei 

(>b. 1. lisus nu a dar importanţă Mann, a neun twr-o. , mama a fraţii Mei >wtt cm te
ascul fâ cuvântul Meu, -  " (Mutei XIII. 47*50),
Exp. Textul se referă la predica Mântuitorului, nicidecum la trittsti&wi /■ fi- UHif in

înv. ort. Obiecţia îşi are originea în inovaţia doctrinară apuseană ce învaţă ci 
Fecioara a fost ..lipsită" de păcatul strămoşesc, decretând, aţa cum a n  nat aafew» 
..imaculata zămislire" (1854) şi „înălţarea" ei cu trupul la cer ( IV50» ca dogme aut. e n a  
ce a înlesnit sectanţilor „scoaterea" Maicii Domnului din istoria mântuirii şi aMMdmMB 
legendei şi a mitului: fecioara fiind fără de „păcatul” strămoşesc. Hristos iatrupic" 
aparent (doehetism, spiritism -teozofi e ), nu real. Maria îiin-J dis mirată ca r o ţ i  Duna u n  
vestalele etc. In Apus, ca şi in „filosoira” unor râs&itefsi, este ^ocoutl u m a e i  
Dumnezeirii, făcând parte din Treime, deci mistificarea întrupăm şi exageram  n É É i  
Ob. 2. lisus se adresează Măriei cu expresia femeie*’ t Ioan II. 4. XIX. 2t>i. iteu ce 
înseamnă, spun sectanţii, cd a mai fost căsătorită...
Exp. Textul nu poate suferi interpretări, fiindcă la iudei eusăntui â ~femeie~ rrar caMMNk 
fecioria a fost şi este o calitate a femeii. Dumnezeu a zidit bărbat p  femeie tmt fuemmrtL 
Facere ΤΓΓ22-23)Γs<Tnäscut"duşmănie între sămânţa râul· * ■ femeie fFaceie fîl !*·. 
îngerii se adresează: femeie  (Ioan XX, 12* 131 Deci e spresta ... lemne ** este a Jemtutate, 
un mod de adresare, de cinstire, .apelatn carrse a*h\ ia totste pt*poareie

Inv. ort. Dacă pe Matca Domnului catolicii au trecut-o in legendă, v tiţla . tub
influenţa doctrinei apusene, au pictat pe ..hătranur fonf ca pe un w i r  vigW ü m gji 
Sfânta Fecioară, tulburând i maci ucu . .,·.·· ; . .. de ia iHifrnî S lin
(Luca i, 35). îndoieli asupra naşterii au existai la ereziartui prunelor ieont< Ea ·  |N | 
calitatea de fecioară pentru faptul c i  a iov: juc.sU ă: iXminczet* latăl. nu a şiiut de b lrtn  
(Luca I, 34), ci Duhul Sfânt, dătător de *taţA a umhrttt d a ţ i  1 '5» v» astfel * a iouişM

m-n|

Fiul lui Dumnezeu *.
Ob. 3. Su există alt mijlocitor Intre tun μ thtmru <u J o  ut /» w  H rut oi ţi T m  1, '
Exp. Este adevărat. numai Hristos este rmjh+itond intre Dumnezeu ju n  | f  Tse» il F  v 
dar el a fost ş i  izbăvitorul. El este piim era credm ţet noastre < f i f  I3L 2 iv  Msêêpê 
Domnului nu înîot uieşfe in credinţă sau in cuit pe Dumnezeu «Ioan li. 31* a. %e jfiftr mm  
poate rugăciunea (n u jlo o ita Ie tim o  nnum  im hianzoea btăpâmdiu * Viaiei a »  *- c*4 

Ins. ort. Sfânta Fecioară nu ţine locul Ftuicu «de EI să *scu*ta|i H m · «* *
din ea s a întrupat Mesia tMatei I. 19-21*23» şt eue cu adecărai KèucÈtom ă» 
Dumnezeu-Om tEmanuel. isaia VIL 14), Nie* tcûmn el mr ·*** c*upd-mnapm. c- 
transpaienţa ei .

Cultul statuilor gmadotiei“ din A p a . ca fi exugeeifdc w  aân ra im
concepţii şl imagini, imne ţi oraţii, îndoieli şi «ană*

h) 1 raţii ISomnului 
Oh. 4. ItMiM H. &MH 0 Ψ 0 *** 0 0 0  & jkh900W 0  0 0  0 0 0  0
băraţl şi munci, cum ar putea fi nmmuă J w c tm rlT *  W  « **** mm «f*** 5 Ë
mulţi tofui Hwm este Inaftiu/ nă.uraf ” « Mate* t, #5 XII **■ VIU v · wffâfjf;·. 
V i 3; Loc* IL 1 şa.)

MaaMMMSMHNanM



Exp. Toţi sectanţii se consideră „fraţi” după credinţă . în Vechiul testament, ca şi în 
Noul Testament, frate este o expresie cu mai multe sensuri; nepot, văr, rufă apropiată, de 
acelaşi sânge sau neam etc. Astfel, Avraam numeşte pe Lot frate (Facere XIII, 8), ca apoi

Λ

să se arate că Lor era nepot, „fiul fratelui său” (Facere XIV, 12). înşişi „fraţii” 
Domnului, în raport cu Mântuitorul, se socotesc „slujitori şi robi#, mai ales Iacov (Iavoc 
I, 1) şi Iuda, „rob al lui Iisus Hristos şi (atenţie) frate al lui Iacov (Iuda, vers. 1), 
nicidecum „ frate al Domnului ”, In textele respective, se vorbeşte despre aceste rude de 
sânge ale Mântuitorului cuprinse în cuvintele „fraţii ” Săi (Fapte XII, 17). De asemenea, 
se cunosc mai multe Marii cu fiii lor (Matei XXVII, 55-56; XXVIII, 1; Marcu XV, 40, 
47; XVI, 1; Luca XXIV, 10; loan XIX, 25).

în ceea ce priveşte „ordinea” naşterii, traducerea corectă este „Unul-născut”, 
Singurul-nâscut, expresiile „până ce ...” (Facere VIII, 7; Matei I, 25; II Samuel VI, 23) 
sunt naive, n-au rost în discuţiile despre persoana Mântuitorului, Fiul Tatălui trimis din 
iubire pentru răscumpărarea noastră (loan III, 16).

„Bibliile” confesionale au adăugat „întâiul-născut” ca să dea impresia şi „celui 
de-al doilea...”14.

înv. ort. Problema nu este nici nouă, nici încheiată. De la Nestorie, care nu vrea 
să şTîe despre naşterea după trup a lui Dumnezeu/până la secte ca nu vad m nähere"decât 
un act biologic, discuţiile mariologice au degenerat. Biserica ortodoxă a mărturisit dintru©  7 » w  O

început că „din Fecioara Maria Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om”.
Bătrânul Io s iftra bărbatul providenţei, „cel drept” (Matei I, 19), unchiul Măriei, 

destul de în vârstă, şi s-a logodit cu Sfânta Fecioară pentru a-i salva onoarea, el vrând să 
o lase, dar îngerul Domnului i-a dezvăluit secretul că Duhul Sfânt a umbrit-o (Matei I. 20. 
24).

A rămas fecioară şi după naştere, fiindcă ea a fost profeţită I Alma (Isaia VII, 14) 
şi ea „n-a cunoscut bărbat” (Luca I, 34).

Pe scurt, iată câteva din temeiurile biblice ale preacinstiţii Sfintei Fecioare:
a) A fost aleasă de către Dumnezeu şi profeţită să rămână fecioară şi după naştere 

(Isaia XXXI, 21 );
b) A răsplătit-o Sfânta Treime: Dumnezeu-Tatăl a ales-o, Dumnezeu-Fiul s-a 

întrupat din ea, Dumnezeu-Sfântul Duh a umbrit-o (Luca I, 35);
c) Este mai cinstită decât îngerii: „Bucură-te cea plină de dar”, a fost vestea 

Arhanghelului Gavriil (Luca I, 28);
d) Au binecuvântat-o mamele ca „pe cea aleasă între fem ei” (Luca I, 28);
e) A cinstit-o Elisabeta: „Domnul este cu tine... ” (Luca I, 40-43);
f) Mulţimea a fericit-o pentru Cel născut şi alăptat (Luca XI, 27-28);
g) Au cinstit-o apostolii (loan XIX, 26-27);
h) însuşi Domnul are grijă să-i asigure viaţa liniştită (loan XIX, 27), respectând şi 

porunca a V-a (Ieşire XX, 12);
i) A fost de neam împărătesc (Matei I, 17; II, 2) şi smerită (Luca I, 48):
j) Este întâia între sfinţi pe lângă Tronul dumnezeirii (Maleahi III, I; Isaia XI, 3; 

Matei XX, 23) şi ea însăşi ne-a asigurat că smerenia Sa a coborât cerul pe 
pământ şi de acum „mă vor ferici toate neamurile’' (Luca I, 48), iar la judecata 
de apoi va sta de-a dreapta Fiului (ps. XLIV, 10-11 ; Matei XX, 23).

13

14 A se vedea traducerea „britanică” , Anexa 1, p. 303-304,
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Glosolâlia

- penticostalii (numiţi şi tremurători, spiriţi) învaţă şi practică vorbirea în limbi 
Ce ne învaţă Sfânta Scriptură?
1. Glosolalia, ca dar al Sfântului Duh, este vorbirea intr-o limbă străină fără să o fi învăţat 
mai înainte,
F. Ap. 2: - „vorbirea în limbi” începe la Pogorârea Sfântului Duh 

- ascultătorii de alte limbi înţelegeau totul 
Mc 16, 17-18: vorbeşte de „limbi noi”
F. Ap. 19, 5-7: în urma botezului primit de la Sfântul Pavel, cei botezaţi „vorbeau în 
limbi şi proroceau”
1 Cor. 12, 28-30 -  vorbirea în limbi este amintită de Sf, Pavel printre darurile Sf. Duh 
1 Cor. 13, 1 -  se vorbeşte de Toate limbile omeneşti şi îngereşti 
1 Cor. 14 -  vorbeşte de limbi insuflate sau limbi îngereşti 
F. Ap. 10, 44-46 -  darul vorbirii în limbi s-a manifestat şi la păgâni

învăţături sectare
Ï. Botezul ,.cu Duh si foc” revarsă darul vorbirii în limbi si al tălmăcirii limbilor 
Răspuns: Sfânta Scriptură vorbeşte doar de un singur Botez, Botezul creştin, pe care l-a 
prorocit Sfântul loan Botezătorul
2. Tot „penticostalul” sau „botezatul” primeşte acest dar de la Dumnezeu.
Răspuns:
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J u r ă m â n tu l

Jurământul este invocarea (chemarea) numelui lui Dumnezeu, ca mărturie pentru 
adevărul unei afirmaţii; este chemarea lui Dumnezeu ca martor la dovedirea unui adevăr 
şi ca pedepsitor pentru neadevărul unei afirmaţii.

Jurământul se face de obicei pe Dumnezeu sau pe una din Persoanele Sfintei 
treimi sau pe Sfinţi, Cruce, cer etc. şi întotdeauna se cere pedeapsă pentru neadevăr sau 
pentru ascunderea adevărului.

Jurământul poate fi rostit în fel şi fel de formule:
Aşa să-mi ajute Dumnezeu 
Să mă bată Dumnezeu 
Să mor 
Jur

1. Jurământul pe numele lui Dumnezeu a fost practicat în V.T., jurământul fiind un mijloc 
hotărâtor pentru a încredinţa pe cineva despre un adevăr.
Ies. 22, 9-ÎO: atunci între cele două părţi să hotărască jurământul Domnului
Dt. 6, 13: cinsteşte pe Domnul Dumnezeul tău. lui să-i slujeşti şi pe numele lui să te juri
1er. 12. 16: ... ca să jure pe numele Meu
In V.T. numai jurământul drept a fost admis, cel  ........

Λ

2. Insusi Dumnezeu S-a jurat pe sine însusi 
Fac. 22, 16-17: Mă jur pe Mine însumi 
Amos 6, 8: Juratu-s-a Domnul pe Sine însuşi
Ps. 89,4-5: Eu am făcut legământ cu alesul Meu şi M-am jurat lui David sluga Mea... 
Num. 14, 23: Nu vor vedea ţara pe cure m-am jurat s-o dau părinţilor lor...

Evr. 6, 13-17

3. Drepţii Vechiului Testament au practicat jurământul 
Avraam (Fac. 21, 22-24)
David (3 R 24, 22-23)
Solomon (3 R 8, 31-32)
leremia redă cuvântul Domnului către Israel (1er. 4. 2)

4. Dumnezeu a prezis practicarea jurământului si în viitor 
Is. 45, 23: întru numele Meu se va jura toată limbii
Îs. 65, 15-16: cel ce se va jura pe pământ, se va jura pe Dumnezeul vel adevărat

5. Si în Noul Testament s-a întrebuinţat jurământul
I lisus Hristos; Juru-ie pe Dunmmezeu! cel viu (nit. 26, 63-64)
- S f Ap. Pavel: Eu chem pe Dumnezeu mărturie (2 Cor. 1*23}; Căci maitor îmi r* 
Dumnezeu (Filip. 1, 8) şi 2 Tim. 4, î-2; Evr. 6. 16*17
- îngerul apocaliptic:.., şi-a ridicat mâna dreaptă către cer şt s a jună,,. (Apoc $46# 
Dar a fost oprită întrebuinţarea deşartă şi neserioasă a jurământului, din tpat.
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6. De multe ori, jurământul este inevitabil, ca singurul mijloc de a stabili adevărul 
leş. 22, 9-10: între cele două părţi să hotărască jurământul Domnului
Evr. 6, 16: Oamenii se jură pe cel ce e mai mare şi jurământul e la ei o chezăşie şi 
sfârşitul oricărei neînţelegeri
2 Tim. 2, 14; Aminteşte-le de acestea şi jură-i înaintea lui Dumnezeu să nu se certe.,.

7. Există si un jurământ solemn, rostit în colectiv si oficial 
în V.T. se făcea în templu, înaintea jertfelnicului
Solomon se roagă: Când va greşi cineva împotriva aproapelui său şi-l va pune să jure şi 
va veni să jure înaintea jertfelnicului din templul acesta, ascultă din ceruri şi fă dreptate 
robilor tăi (3 R 8, 31-32)
Avraam: Ridic mâna mea înaintea lui Dumnezeu... şi jur... (Fac. 14, 22-23) cf. Ies 6, 8. 
Către cer şi s-a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor (Apoc.)
-jurământul medical; în faţa organelor Justiţiei

Obiecţiuni sectare

T .Tufăfnântuî riu pciâte fîadmis. deoarece seTfi cal că pönjncä arni-a~dfn ̂ Decalog- ~
Răspuns: E cu neputinţă ca prun jurământul drept şi cuviincios să se încalce porunca a
IlI-a deoarece chiar Dumnezeu, Cel ce a dat porunca, a lăsat jurământul pomenindu-1
direct şi chiar întrebuintându-1 ♦ »

2. ln N.T.. Hristos si Apostolii s-au pronunţat împotriva jurământului, deoarece el este de 
la cel rău şi duce la osândă: Mt. 5, 33-73; 23, 16-22: Să nu vă juraţi, Sf. Iacov: să nu vp 
juraţi (Iacov 5, 12).
Răspuns: Hristos şi Apostolii nu au fost împotriva jurământului, ci numai împotriva 
jurământului fals.
Mt. 5. 33-37 ne vorbeşte despre sinceritatea care trebuie să existe între creştini

A Γ

- ln N.T. s-a interzis abuzarea de jurământ: Ce e mai mult decât aceasta este de la cel 
rău
Mt. 23, 16-22 arată că jurămintele cu formulă generală sunt tot atât de obligatorii ca şi 
cele cu formulă specială
Iavov 5, 12 -  combate întrebuinţarea deasă a jurământului

3. Dacă jurământul e bun, ca acţiune prin care se recunoaşte puterea lui Dumnezeu, 
atunci si înjurăturile sunt pennis
Răspuns: înjurătura nu poate fi admisă pentru că nu caută stabilirea adevărului şi 
pedepsirea neadevărului
Shomh (?) sau uşuratic a fost oprit (îmi (?) 20, 7)
Să nu jurat Mamh (?) (Lev. 919, 12; Zah. 8, 17)

4. între creştinii adevăraţi, jurământul poate să nu fie niciodată necesar si inevitabil 
pentru că ei întotdeauna trebuie să aibă deplină sinceritate în vorbe şi fapte.
Răspuns: Aşa ar trebui să fie. Aşa ar ii ideal, dar şi ei sunt oameni cu înclinări spre rău.
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Rugăciunile pentru morti

Sfârşitul vieţii pământeşti a omului înseamnă despărţirea sufletului de locaşul său 
trecător pe care îl numim trup.
- trupul, „vasul de lut’· se preface în elementele din care a fost alcătuit;
- sufletul este nemuritor

Imediat după moarte, sufletele sunt orânduite, după o judecată particulară, 
conform faptelor săvârşite în timpul vieţii pământeşti, fie în rai, fie în iad, unde au o 
situaţie provizorie până la Judecata Univerală

I  Morţii numai cu trupul sunt morţi: sufletele lor trăiesc mai departe si sunt deplin 
conştiente
- pilda bogatului nemilostiv... (Lc. 16, 22-31)
- din Apoc. 4, 10-11M

2. Cei morţi în Hristos fac parte împreună cu cei vii din Biserica lui Hristos
Rom. 14, 7-9 - că de trăim, pentru Domnul trăim, şi de murim, pentru Domnul murim. 
Deci, fie  că trăim, fie  că murim, ai Domnului suntem.
Filip 2, 10-11 -  tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti...

3. Cei vii au posibilitatea de a se ruga si pentru cei morţi -  şi oricâte veţi cere în numele 
Meu, aceea voi face  (In. 14, 13,14) şi orice păcat se va ierta oamenilor... (Mt. 12, 31-32)

4. Cei vii au obligaţia de a se ruga pentru cei morţi ca si pentru cei vii 
Efs. 6, 18-19 -  faceţi... tot felul de rugăciuni şi cereri
1 Tim 2, 1 -  Faceţi cereri. Rugăciuni, mulţumiri pentm toţi oamenii

5. Iubirea care realizează unitatea între membrii Bisericii nu trebuie să înceteze niciodată 
=> faptele milei trupeşti şi faptele milei sufleteşti

A

6. întotdeauna Biserica a făcut rugăciuni pentru cei morţi
- Liturghiile Bisericii au o ectenie pentru cei morţi
- Tertulian: Noi facem rugăciuni pentru cei morţi în fiecare an la ziua morţii lor
- Sfântul Chirii al Ierusalimului: Noi ne rugăm pentru Sfinţii Părinţi şi episcopii adormiţi 
şi, în general, pentru toţi cei mutaţi înainte de noi...
- Sfântul loan Gură de Aur: nu în zadar s-au rânduit să se facă pomenirea celor morţi 

Obiecţiuni sectare

I . Este exclusă posibilitatea intervenţiei celor vii pentru cei morţi, deoarece toţi vom fi 
judecaţi cu dreptate, după faptele noastre (2 Cor 5, 10)
Răspuns: Intr-adevăr, toţi vom fi judecaţi după faptele noastre, dar nu că este exclusă 
rugăciunea pentru cei morţi. Exemplu: creştinii din Corint aveau credinţa că botezându-se 
pentru cei morţi, îi scapă pe aceştia din chinurile iadului. Sfântul Pavel nu dezaprobă 
acest obicei (1 Cor 15, 29).



1-Pymnc/cu osânde mç γκ cd ce sc ha/ca/ù i>c interventa ait* ...»m*»»· i« 17, 5| 
Răspuns, Nu ne puncm nădejdi-,» exclusiv In oameni

l^RugăciuniJe pentru mon» sunt nefolositoare si de nrisns Ci» fetid bcbttc 4M t a p i r  
sä nu intri în casa teb r  ce jelesc ţi sä nu tt ώ.α i %<l plana şi uï şeieşn « » Jtf 
16, 5-7)
Răspuns: aici este vorba de cei vinovaţi de păcate grele

4 Dună moarte, sufletele nu-ai mai Păstrează «ana de oomuerni. ct n a t  —« %  faffeţ 
milenariştii ÿi adventiştii) (Ps. 6, 5b
Răspuns: în acest text, psalmîstu! cere ceva câf este încă In viaţă,

T5- fpvâtâtura despre Purgatoriu.
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Cinstirea Sfintei Cruci

1. Crucea: semnul izbăvirii si salvării în Vechiul Testament
- cumpăna dreptăţii: pomul cunoştinţei binelui şi răului (Facere 3)
- legământul lui Noe (Fac. 8, 8-17)
- stejarul de la Mamvri şi adevăratul altar de jertfă (Fac. 14, 18)
- cumpăna nădejdii lui Iosif în Egipt (Fac. 39, 1-22 );
- treptele din scara lui Iacob (Fac. 28, 10-22);
- toiagul lui Moise care a ucis toţi şerpii vrăjitorilor Egiptului (Ies. 7, 8.13), a despicat 
Marea Roşie (Ies. 14, 27-31 ) şi a scos apă din stâncă (Ies. 15, 25);
- închipuirea stâncii Golgotei;
- Tablele Legii;
- toiagul înflorit al lui Aaron (Num. 17, 8-10), semnul neputrezit al crucii lui Hristos;
- ridicarea şarpelui în pustie, profeţia lucrării şi de viaţă dătătoarei cruci (Filip. 3, 18);
- semnul Fiului Omului (Dn. 7, 13; Mt. 24, 30); steag peste popoare (Is ....)
- semnul izbăvirii lui Isaia, Ieremia, lezechiel;
- lezechiel 9. 4-6: litera Tau

2. Semnul Ispăşirii în Noul testament
Crucea este altarul de jertfa şi înlocuirea, totodată, a jertfei sângeroase. Crucea este o cale 
si un mii loc oentru mântuire si un obiect al dragostei lui Dumnezeu.• j  r  » c

a) Mântuitorul confirmă profeţia crucii prin Şarpele de aramă şi îi arată rostul în 
istoria mântuirii: Aşa cum Moise a înălţat în pustie şarpele de aramă... aşa va fi 
înălţat şi Fiul Omului (In 3, 14-15), iar la sfârşitul lumii, printre semnele judecăţii 
finale, va fi strălucirea semnului Fiului omului.

b) Sfinţii Apostoli au cinstit Sfânta Cruce. Sfântul Pavel a iniţiat o teologie a crucii: 
Crucea pentru păgâni este nebunie... (1 Cor. 1, 18), Mie să nu-mi fie a mă lăuda 
decât numai cu Crucea lui Hristos (Rom....) prin sângele crucii a împăcat cele de 
pe pământ cu cele din cer (Col. 1, 20)
Euharistia ca jertfă este legată de tainca crucii (1 Cor. 11, 26).

3. Descoperirea lemnului Crucii
- în 312, Sf. Cruce s-a arătat lui Constantin cel Mare: prin acest semn vei învinge.... 
Maxenţiu... 313 libertate creştinismului... Sf. Elena.... Dealul Golgotei... 14 sept 327 
înălţarea... luată de perşi şi dusă în Orient -  împăratul Leon o reînalţi 14 sept 626 -  
acatiste, imne speciale.

4. Uniformizarea si generalizarea cultului Sf. Cruci
- la sin. VII Ecumenic (787) cultul icoanelor. Crucea fiind icoana jertfei Mântuitorului, a 
fost cinstită dintru început, iar acum i s-a recunoscut şi atributul „dătătoare de viaţă”.

După dezbinarea bisericii, apusenii au diminuat cultul crucii. De aceea, pe lângă 
Reformă, s-a ivit în protestantism un curent al apărării crucii, o teologie a crucii. 
Monofiziţii, bogomilii şi compartimentele rascolului au umbrit cultul crucii. Sectarii nu 
dau crucii nicio cinstire.

Obiecţiuni sectare:



A

J. închinarea la cruce este idolatrie (Ies. 20, 2-5)
Răspuns: Textul se referă la confundarea obiectului cu cel adorat, aşa cum era în 
vechime. Nimeni nu face din cruce un idol, şi nu ne închinăm crucii, ca obiect de sine 
stătător, ci cinstim jertfa şi pe Hristos cel jertfit pentru noi.

2. Dumnezeu a oprit închinarea la şarpele de aramă (4 R 18, 4). De aici rezultă că şi 
închinarea la cruce este oprită.
Răspuns: Şarpele de aramă a fost ridicat de către Moise din porunca lui Dumnezeu. 
Moise era un profet, un ales al lui Dumnezeu şi putea face minuni nu numai cu şarpele, ci 
şi cu alte obiecte (toiagul, de exemplu). Şarpele era folosit din porunca Iui Dumnezeu 
pentru vindecarea muşcăturilor veninoase, Crucea lui Hristos a fost obiect folosit pentru 
distrugerea morţii- Şarpele de aramă a fost o profeţie, iar Crucea împlinirea acesteia (In 3, 
14-18).

3. Crucea este semnul blestemului şi pedepsei celei mai mari: spânzurarea sau 
răstignirea (Dt. 21, 22): Blestemat este oricine este spânzurat pe lemn (Gal. 3, 13). 
Răspuns: Aici nu este vorba de cruce ca spânzurătoare, ci de cel spânzurat pe ea, adică de 
Hristos, Cel ce s-a făcut pe Sine blestemat în faţa lui Dumnezeu. Neînţelegând 
„judecătorii" că Ii sus Hristos este Mesia cel aşteptat, L-au condamnat la moarte după 
propria"Sa mărturie: S-a 'făcuf'pie^f\TTlu~ârim  Dumnezeu (Iri, 19, 7), şi dôd a primit 
pedeapsă pentru sinceritate, nu pentru fapte rele. Crucea este cinstită pentru că pe ea s-a 
vărsat sânge nevinovat pentru viaţa noastră.
- Constantin cel Mare interzice crucificarea tocmai pentru a nu profana evenimentul unic 
al jer5tfei Domnului. Din instrumentul de batjocură şi de pedeapsă, crucea a devenit 
obiect de cinstire în cultul creştin.
4. Trebuie să cinstim pe Hristos, iar nu crucea pe care a murit El.A ___
Răspuns: In V.T., a fost cinstit nu numai David, ci şi sabia cu care ucisese pe Goliat, căci 
a fost ţinută cu mare cinste în Cortul Sfânt, învelită în efod. Apoi se cinsteau: şarpele de 
aramă, toiagul lui Aron, sceptrul lui Moise, Tablele Legii, praştia lui David, stejarul 
Mamvri etc.

Hristos este Dumnezeu adevărat. Crucea Sa nu se confundă cu persoana lui
A

Mesia. Noi cinstim crucea, aşa cum cinstim şi peştera Naşterii şi mormântul învierii ca 
mijloace ale slujirii Sale şi martore ale evenimentului.
5. Dacă cinstim crucea, atunci trebuie să cinstim şi celelalte obiecte (piroanele, cununa de 
spini) şi chiar şi pe cei ce L-au răstignit pe Iisus (Pilat, iuda, arhiereii Ana şi Caiafa, pe 
ostaşii batjocoritori)
Răspuns: Condamnarea la răstignire a fost urmarea unei judecăţi pripite, omeneşti şi 
religioase, cu care autoritatea romană nu era de acord: nevinovat sunt de sângele acestui 
drept (Ponţiu Pilat, Mt. 27, 24).

Cei ce L-au răstignit aveau interese de castă, nu urmărea mântuirea poporului, ci 
dijmuirea lui; nu formarea unei conştiinţe sfinte, izbăvitoare, ci respectarea unui 
ceremonial sec şi tradiţional care aducea serioase venituri arhiereilor vremii, mai marilor 
preoţilor şi tâlcuitorilor Legii.
6. Dacă cinstim crucea, atunci trebuie să cinstim numai crucea Domnului, nu şi toate 
crucile.
Răspuns: Dar atunci şi cu Biblia ar trebui să facem tot aşa; astăzi avem foarte multe Biblii 
şi ar trebui să o respectăm numai pe cea originală, nu pe toate celelalte tipărite de 
culegători şi tipografi păcătoşi.
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Crucea Domnului arc un cult special şi de b  ca ÿrft plecat U confectHMiart«
Crucea devenind astfel un simbol al evlaviei şi ataşamentului faiâ rmnm i». i* **
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Au fost şi exagerări, care au dus la rezervă faţă de à m ü m  crucit ( 
lemnul crucii din Evul Mediu, falsificarea, lifturi lor crucii până f 
fascistă, steaua mozaică. semne heraldice, arme in forma crucii
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tunuri, tancuri şi alte mijloace de distrugere, holocauste in formă de cruce ş* ah* t
satanice au răcit evlavia pentru Crucea Domnului.

Au apărut şi alte tipuri de cruci acomodate in special gustului artjs&c K în
formă de „cruce greacă”, cu braţele egale, biserici in formă de cruce fa cete? ■" ■-
armeană (hacikar) sau asiatică; crucea romană (cu baza alungită); cruce in formă de Γ  
crucea slavă cu baza alungită căreia i s-au mai adăucat insă douâ bran* cm*» . ’
naştere la rascol. crucea înfiptă în semilună. 
7, Crucea trebuie cinstită în inimă, nu în exterior.
Răspuns: Crucea trebuie privită sub cele 1res aspecte
- spiritual (ia-ţi crucea şi urmează-Mi ~ Mc, $, 34)
- material, pe ea a fost jertfit Hristos şi a devenit altar, şi văzând*« in eviem
interioriza -  făcând Irimîtere la Crucea Itti Hndo*. ^
- semnul distinctiv al creştinului (Gal. 6. 14 .
8. Deoarece crucea este un blestem şi un obiect de necinste, nici semnul ei o* ur+*nt

an

Răspuns: l-a rugăciune, trebuie să pam î «i* "  >« Jiirnictc im membre. deoaraJ
mânuirea noastră a fost angajat Hnstos ca om * Dumnezeu, in trup a pătimii. J  

Apoi, lacov a binecuvântai cu mâimie «tas 48. i4 I 5 k  l in s te  a Nt*vu\â«i 
copiii şi Apostolii cu mâinile (de aut jpunettm eiâmik* | Mc Iti. 16. 
mâinile i-a  binecuvântat <U 24, 30» Apoaofai m  m *** m m m . pm m  
rugăciune şi punerea mâinilor <F Ap. 6 .&  1 4  2 4  |  U |* ΑΙ*"“ »|Μ *****
taina Mirului prin punerea mâinilor tF Ap. *4 5-6, 4  14- *
îndemn: preamăriţi dar pe Dumnezeu *" ***** " ntru ft m ******
,unt ale lut Dumnezeu (1 Cor. 6. 20); Vream ,α Mrbafti tà je  rm şe Im «tf tonul 
mâini curate, fără de mânte fi/àré de ţaleemă i 1 Tun *» 1* ^  J ? 1 
toată vrnta mea fi m i rida* mamite mele < ******* **m*lel+t iFv u  5*

à *- ^  *  t.,: hImiιμι̂ »«τ1 M  âe| ÖC Ml HfWW 4jP9 Mişcarea mâinilor şi corpului oeranşCAza pc v-· ** **”  . .*· î . ^  Η « %*
liujim* mâinilor omeneşti <F, Ap 17, 24k d  noi meUmkimàm m dmk m  A

R iL m v Dact «rurite » t o r t a  «N*** *Uv. >« Dumncre« »  *«■"» · * »  · · ·
*  ..li .Wduk*ia M 141% *f !*···»£****fi*H*vc«este tăria, cu atât ma» muH gc^tunie e *« ·». . · ... .... ___

 I  M É É M L -  ® |ί θ 1 β Ι ®Β * 9 Ê Ê Ê  iM R S M M Ît f l sGesum le care Însoţesc semnul cmc« t»*K»1<c .
vjaum rc ; . , , , . .  ■ »ţ j  **»*« pm nw l Fwmn fern emamintesc de Calea Crucii -  n *  dotoroţş.

omenim.   - ê ,. Λ rt· t ^ ·ϋ a nninndtof In ă̂nn ^IV,« închinare” creiititni Orttaăw^ă ntHui® *  ' t ; ' ' * .ivtti jnsowwf« , . Ä , λ 4 it ifefcûwM» i^nÉ «swwii unindipaa,m aawn In vederea InăldrU gătiduN» pa dxfcrf Oulpăit^
U«dM **·"* Slin»»Treime ..> .....

• w del»3 def·^  jnrtma,,,,é t  U iên t******  J



- cei din vechime idolatrie. ,
- sectanţii o înlătură...
- cei ce se ocupă cu mângâierea celor în suferinţă au creat din semnai 
mondială: Crucea Roşie.

Cei din vechime au preluat tradiţia şarpelui ţi « veninului d u a a i  amm 
(zeul Medicinii Asklepios -  Eseul ap). Până astăzi, cupe pe care tm  înfăşurat 
simbolul farmaciei (şarpele din Eden şi şarpele de anunâ >. ewr
Crucea Roşie -  raza ei de acţiune este mare.

'



Postul esté... 
Post: - trupesc 

- sufletesc

Despre post

1. încă în V.T.. Dumnezeu a rânduit posturi
Fac. 2, 16-17: Din toţi pomii veţi mânca, dar din pomul conştiinţei binelui şi răului să nu 
mănânci...
Lev. 16, 29 lui Moise i-a zis: ...în  luna a şaptea, în ziua a zecea să postiţi...
Za. 8, 19 -  Aşa zice Domnul: Postul din luna a patra, a cincea, a şaptea şi a zecea...
Postul era socotit ca mijloc curaţilor de păcate şi armă contra ispitelor
leş. 34, 28 -  Moise a postit pe Muntele Sinai 40 de zile
Dn. 10. 2-3 -  Prorocul Daniel a postit trei săptămâni
Ps. 34, 12 -  am smerit cu post sufletul meu
Ps. 108, 23 -  Genunchii mei au slăbit de post şi trupul meu s-a istovit de lipsa 
untdelemnului
Ioil 2 , 1 2 -  Şi, zice Domnul. întoarceţi-vă la Mitte din toată inima voastră, cu postiri, cu 
plâns şi cu tânguire (şi v. 15: gătiţi postiri sfinte)

Λ .

2. In N.T. este apreciat si practicat
Au postit: Mt 4, 1-2 -  Iisus Hristos a postit 40 de zile şi nopţi;
Lc. 2, 36-37 -  Prorocită Ana;
Mc. I, 6; Mt. 3.4 -  Sfântul loan Botezătorul
2 Cor. 6, 4-5 -  Sfântul Pavel... în post, în privegheri...
Hristos a poruncit practicarea postului: Mt 6, 16-18; Mt. 17, 19-21;
Sf. Pavel ne-a îndemnat: 1 Cor. 7, 5 :... să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea...

3. Postul trebuie să fie trupesc si sufletesc 
l Cor. 9, 25-27 -  postul trupesc;
Mt. 17, 21 -  acest soi de demoni nu iese decât cu rugăciune şi post -  post sufletesc 
Postul poate fi -  înfrânare totală de mâncare şi băutură 
Ies. 34, 28 (Moise)
3 R. 19, 8 (Sf. Ilie)
Mt. 4, 1-2 (Mântuitorul)

- înfrânare parţială 
Dn. 10. 2-3 (Prorocul Daniel)
Mt, 3, 4; Mc. 1, 6 (Sf. loan Botezătorul)
1 Cor. 8, 13 (Sf. Pavel) dacă o mâncare sminteşte pe fratele meu, noi voi mai mânca în 
veac came...

4. Sfânta Scriptură vorbeşte de o anumită rânduială în ceea ce priveşte vremea de post de 
peste an, de lună şi săptămână:
- fariseii: lunea şi joia
- fariseul postea de două ori pe săptămână (Le. 18)
- se postea de Ziua împăcării (Lev. 16, 29-30)
- în luna a patra, a cincea, a şaptea, a zecea (Za. 8)



Postul e un semn de întristare
Pentru ce noi şi fariseii postim, iar ucenicii Tăi nu postesc?... Vor veni zile când vor posti 
(Mt. 9, 14-18). Fiind semn de întristare, în post nu se fac petreceri.

Obiecţiuni sectare
1. Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om. ci ceea ce iese (Mt. 15, 11, 15-17)
Răspuns: Nu rezultă de aici că nu trebuie să postim. Mâncăruri curate... şi... necurate...
2. postul este o erezie condamnată de Sfânta Scriptură (1 Tim. 4, 3-5, 8)
Răspuns: Aceste versete sunt împotriva ereticilor gnostici, şi nu împotriva postului
3. Postul nu e nici bun, nici rău, deci nu devenim plăcuţi înaintea Iui Dumnezeu: căci 
dacă mâncăm n-avem câştig, nici dacă nu mâncăm n-avem pagubă (î Cor. 8,8); 
Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în 
Duhul Sfânt {Rom. 14, 17)
Răspuns: în aceste versete nu este vorba de post, ci de carnea jertfită idolilor (vezi 
contextual)
4. Cei ce postesc nu trebuie să osândească pe cei ce nu postesc: Rom. 14, 3-6 şi Col. 2, 
T C = Î7~ -------— — --------  — --------------------   :--  :------------- |   ------ ;
Răspuns: Din aceste texte reiese că totuşi unii posteau pe vremea Sf. Pavel.

Io  «

•va.



A doua venire a Domnului (Parusia)

Toţi cei ce au părăsit dreapta credinţă sau cred din fr(...??), nu din dragoste (2 
Tim 1,7) şi-au creat o stare de alertă, o psihologie specifică credulităţii lor. Eshatonuî 
sectant este o preocupare cutremurătoare pentru cei care trăiesc sub spectrul iminentei 
morţi sau al venirii la comandă a Domnului.

Moartea fiecăruia şi venirea Domnului, pentru cei aleşi, preocupă astăzi mai mult 
decât oricând sufletele rătăcite şi cugetele întunecate.

A

In vremea noastră, în starea lumii de azi, problema eshatonului este viu disputată, 
dar nu de cei ce au păzit credinţa (2 Tim 4,7), ci de aceia care şi-au făcut Dumnezeu din 
pântecele lor (Filip 3, 19) sau au reînviat păgânismul şi vechile religii pentru a abate pe 
mulţi de la Evanghelia şi pentru a-i deruta pe cei ce ascultă de porunca: nu vă este dat 
vouă a şti vremile şi soroacele... (F. Ap. 1,7), privegheaţi şi vă rugaţi că nu ştiţi când va 
veni Fiul Omului (Lc. 21, 36).

Pentru lumea modernă, oferirea adevărului şi părăsirea adorării lui Dumnezeu, 
precum şi manifestarea prin artă a lumii de dincolo este altă faţă a furiei mileniste. Arta 
abstractă, alegorismul, cubismul, forme telurice, monstruozităţi, au trâmbiţat „sfârşitul 
lumii” în arta imaginilor.

Psihoza de a fugi de adevăr şi a merge cu spatele spre piscul cel mai înalt al 
credinţei în Hristos a dat naştere la nenumărate calcule si secte mileniste căutând Ziua ceaş T  *

Mare în epocile trecute. Patologia, psihanaliza sunt metode eficace ale mediilor modeme 
pentru a demonstra rătăcirile mileniste şi susţinute de persoane delirante, psihopate, 
căzute în transă sau delir, obsedate sau hrănite cu iluzii adevente calculate prin horoscop, 
astrologie, chinestezie etc. prezise de profetul Daniel sau în Apocalipsă.

Pătrunzând şi Ia noi în ţară, milenismul, sub toate aspectele (adevent. iehovist, 
penticostal) trebuie explicat, deoarece aduce tulburare în suflet, rezervă faţă de ziua de 
mâine, neînţelegeri intre Biserici si culte.

Stabilirea datei Parusiei lui Hristos ţinte de hotărârea lui Dumnezeu Tatăl. Şi cum* *

Dumnezeu Tatăl, Care pe toate le săvârşeşte după înţeleaptă hotărâre a voii Sale (Efex. 
1,11) n-a găsit de cuviinţă să treacă şi această dată între „tainele” încredinţate Fiului Său 
spre descoperire, secretul ei nu poate fi dezvăluit de nicio făptură din cer sau de pe 
pământ, fie ea înger sau Apostol (Mt. 24, 36; Mc. 13, 32; In. 17, 8; Col. 1, 26). De aceea, 
drept răspuns la insistenţa Sfinţilor Săi Apostoli de a le spune în ce an va v eni a doua oară 
să le aşeze toate cum a făgăduit, Domnul Hristos i-a apostrofat: Vouă nu vă este dat să 
cunoaşteţi anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus întru a Sa stăpânire (F. Ap. 1,6-17).

Ceea ce Domnul ne-a descoperit cu privire la parusia Sa şi la faptele eshatologice 
legate de ea, se rezumă la câteva spuse generale, care au caracter de avertisment morai- 
religios, nu de cronologie propriu-zisă, de calcule, date, precizări etc.

Ce învaţă Biserica Ortodoxă pe baza Revelaţiei divine despre venirea Domnului ?
1. Data exact a venirii a doua face parte din planul intim al lui Dumnezeu şi nimeni nu o
poate cunoaşte şi nu o poate stabili mai dinainte cu precizie:
Mt. 24, 36-44: Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici
Fiul, ci numai Tatăl... (cf. şi v. 45-51).
Mt. 5, 1-14: Privegheaţi căci nu ştii ziua, nici ceasul când va veni Fiul Omului



F. Ap. 1 .7 : Nu este lucrul vostru m  sâ ţtip  vrrmmiL· sau atseome»4* L* ËSÈÊi.  ,  r  , . ·»▼*»■* c*r p t  t M r e  l a x  A i  L ·^ *pus intru a Sa atotputernicie
1 Ţes. 5, 1-3: nu este nevoie sâ ştiţi vremurile
2 Petr. 3, 2-10: Zi tui Domnului va veni m  un fur 
şi va fi ca un fulger.
Mt. 24, 27: Căci precum fulgerul porneşte de la răsărit şt >t ataiâ /*i«j ;u apus 
venirea Fiului Omului.

Nici nu este necesar creşterii noastre duhovniceşti vi mântuir« - % —- 
asemenea date.

2. Totuşi, apropierea Parusiei se poale faiççve& i .  <*upk semnele tfeate şi ïacreàim{me #  
Mântuitorul Sfinţilor Apostoli.

Semne au fost şi vor exista până la sfârşitul v eacului. 
a> semne misionare:
* propovâduirea Evangheliei Ia toate popoarele (Mc 16.16» iMt 24.141, a ric i î ; 
neam sâ cunoască că Mesia a venit (In 1.14
- convertirea după dorinţa Sf. Pavel a poporului evreu < Rom. 11* 25)

bl semne pastorale:
- învierea ..Anii hri şti lor” :

- omul nelegiuirii sau fiara (Αρος 13.1 «IÄ1
- prorocii mincinoşi, mesia (Apoc 20. i - 10)
- amăgiri şi semne ale Satanei «Mt 24» 5*
- substituirea „fiarei” lut D um nr/ru

c) pervertirea sentimenişdof flffifţTfţp uînmiţiiesi fărădelegilor, N*o> v ÉÉM» 
cultivarea intrigilor şi urii intre tumeiu 0ÉL 24. ttM 2 i

dt înmulţirea yâ/ixtetelor şi a veşnk* de făabaa*e m ut neanamle* popuwrfe « MMMÉI 
lumii <Mt. 24,6*7)

ct apariţia unor necazuri: boli, tivanoe, o u m l. H p u n  şa. > Mt 24,7|

f) ivirea unor semne cosmice: eclipse, a e t a m t ,  co n d e  -  aiarf* |W H Â  t̂ gm  
(M t 24,7-29)

SI anarita « I intimii»! ΙΊΐΐΙΠΙ ΤΤΐΜ*Τ îMMV ·** *** *
cum .jhş arătat lui Coaaanttti ce? Mane

m
Pe cfwfunlt «de vira |l mM nupre v xxüari 5t5BE3

*em m

Cm àMVMÉÉ *à***me*mià.milaiÊtÊËÎ



I. La început, nici Apostolii nu au putui cunoaşte data venim ç'Mt 24. V»». é*  <*S*tâ cu 
venirea Sfântului Duh li s au descoperit ccic v un «are »In 16, 13» t/ud mmii* ama »4 *ut 
vouă, dar acum nu puteţi să le purtaţi. Şt i and va \ eni a* rla. liuhui Adesămim %â m

e i S a  tţpnv #t orieînvăţa pe vai tot adevărul, căci nu va vorbi de h  San ci m  iortn «
viitoare va vesti vouă (Ci in. 14, 26; I In I, 27)
Răspuns: Textele invocate îşi au rostul lor in contextul spuselor Mamumcuh* 
promisiunii trimiterii Mângâietorului. Pentru mişcarea advemâ, care a n n  àegÉtm Z  
Cincizecimea, şi a separat pe lisus de Biserica Sa, iar pe Duhul m~L a*»—
viaţă şi de sfinţenie, încercările de a fixa venirea Domnului au con*uu«t mmmtm 
„senzaţia” învăţăturii lor.
- expresia „cele viitoare” nu se referă la data exactă a venirii a doua, rirw trT  m  mm m  
putinţă ca în spusele Mântuitorului să fie contradicţii.

Dacă Apostolii au ştiut mai târziu dau  precisă, cum se face totuşi că Ap. f te n i  cp 
recunoscuta sa autoritate, a scris tesalonicemlor că va fi pe neaşteptate (1 Tac. $ | . t n  
Oare el să nu fi primit de la Duhul Sfânt această învăţătură’* t l  t»«*f m  o cndflntoa, 
socotindu-se printre cei ce vor ajunge acea dată. zicând. m»t.. ret m i ca*w vom β  *êm * 
până la urmă, vom fi răpiţi i 1 Tes 4. 157 Este dec» o „taină” (I Cor 15. 5) » pe cmt 
nici el nu ol cunoaşte. Acelaşi lucru Π găsim şi în afirmaţiile Sfântului Petru cart, ta IU  
scrie, mult după Pogorârea Duhului Sfânt, că Ztuu Domnului vine „ca ne fur*4 ( |  Pwr. JL 
2-10),

2. „Creştinii” advenţi, prin luminarea Duhului ilumina cunoştnnţei i. put «xnaoufti** fi * 
doua venire: voi sunteţi f it ai lammt μ fir ai niet II Tes. 5. 4-5i, dec» eveftfeici pot şi 
chiar trebuie să cunoască da»a exactă i » rmm a doua pr mru a fi jvcginp
Răspuns: Textul citat uebute pu» in legătură eu comexiul, vpre a vedea mai kmpeăt
despre ce e vorba Cu câteva versete mai *uv, \postuiut spune u$r despre *trmu*s &
ceasul sorocit... {v. L3), apoi tur întrebăm ta , î  este necesară privegherea o m iiu i  4·
noi am putea cunoaşte dau ev.ui„ 4 >. . r -

____

3 . „Semnele” premergătoare vrem» a doua v-au împlinit >1 <ic aceea» x  pul fttadM i toc 
venirii. Cine n*a auzit de foamete, ciumă, cutremure. cădem de ctek etc f
Răspuns. Astfel de semne ,mittice s-au întâmplat ş  te întâmplă adetewn iatft mmmèt 
venirii vor fi ceva aparte, adică tulburări la v m u l  solar 'Semnele *newü muw 
fenomene explicate şi demonsiruie ştiinţific. oetnterprecair pe haz* B*bt*cs Spus* Hj: ■'■■· 
nu este un motiv de ghicit v nunul, de as4rx*aw*ii*c xui aaex4*şpe .3 ra -capetnâs 
descoperirea lui Dumnezeu In contextul iukatc şt t ia u ia u w ·  À n ln É ·  d t UiAM)! 
necesar mântuirii noastre.

4. Antihrist s-a mt fi a fota identificat in pan*van* Pape* ©  v» **··#  I* ***** *m t *  
126»de ant tApoc, 1.3, 5; Da,?, 25). ad*ciûm 555 pini A ISti *dr ti lwawwa*t· om* ** 
dat Papei „puteri depline” până la Napolweh eure » a tiu« paüaehi 4h* -unină, ,a
refuzat im m ornttm T ea impSratde cane Papă; <**e **d f&mt pr *tme Itmumum H,
41» « du» dtebué cu «finiri ţApuc 13. T) jn « tnuiiiipfte di wm* mmmm, a rnmmm  
sărbătorite (Da. 7 ,25h Inloetaiitd hafcatui prt» Ihinamdjlfc ad^dlWd jWÉdWidjP jwdwf  4tk ̂  

Cele pUftil fmArtlil dütm***m hd Antihrtsi» Im0ß*0m  e» tom  di tiţamef |  
an foss: ImfdMfti Η«ιμ)ο»ιμ1 «nad̂ gMiniaad» gwvnsf p  tadddA. CWh) ÉÉjMHMI dk AnWtk



a 4-a (Dn. 7-8; 23-24) sunt cele zece împărăţii formate din Imperiul Roman: a hunilor, 
ostrogoţiîor, vizigoţilor, francilor, vandalilor, suevilor, burgunzilor, herulilor, anglo- 
saxonilor si lonsobarzilor.* V·

Cornul cu ochi de om este Antihrist (2 Tes. 2, 3-4); Apoc. 13, 6-7) sau fiara din 
Apocaiipsa identificată cu papa. căci papalitatea s-a ridicat din ruinele celor zece 
împărăţii, când la anul 553 a primit puteri nelimitate.

încadrând-o în texte biblice, adventiştii zic că domnia acestui Antihrist va fi de 
trei ani si jumătate (Dn. 7, 25; Apoc. 12, 14), adică 42 de luni (Apoc. 13, 6), deci 1260 de 
zile. Or, fiind vorba de zile profetice, ele trebuie socotite ani (Num. 15, 3; Iez. 4, 2-6). 
Deşi anul 553 este data când papalitatea a primit puteri de la Iustinian, numai 558 este 
anul ..întronizării” lui Antihrist, când au fost alungaţi herulii, vandalii si ostrogoţii

W * 9 P  Ï

conform celor prezise Dn. 7, 24.
Răspuns: Care este adevărul şi cum se explică cele 1260 de zile? Identificarea lui 
Antihrist cu persoana şefului Bisericii Romano-Catolice este o îndrăzneală naivă şi 
superficială. Calculele sunt vechi, porniri şi nemulţumiri ale supuşilor Romei în vederea 
eliberării.

După caracterul, învăţătura şi faptele lui, Antihrist nu poate fi identificat cu 
papalitatea deoarece:
a) despre Antihrist s-a prezi4 se va face Dumnezeu şi Papii s-au intitulat Vicari ai lui 
Hristos pe pământ, dar nu toţi Papii au avut pretenţia că înlocuiesc pe Dumnezeu.
b) s-a prezis că Antihrist va face minuni mari (2 Tes. 2, 9; Apoc. 13, 13-14) prin care să 
amăgească popoarele, dar deşi au greşit Patriarhi şi Papi şi au fost înlăturaţi de Biserică, 
din scaunele lor, nu se cunosc cazuri de „Antihrişti” care să amăgească popoarele.
II „Antihrist” va însemna pe adepţi cu semnul său (Apoc. 13, 16-17) pe mâna dreaptă şi 
pe frunte. însă Papalitatea nu a aplicat niciodată supuşilor săi catolici vreun astfel de 
semn.
d) Cât priveşte înlocuirea Sâmbetei prin Duminică, a fost o consecinţă a învierii lui 
Hristos şi legiferată în Imperiu de Constantin cel Mare, nicidecum de vreun Papă.
e) Durata domniei lui Antihrist nu poate fi precizată exact în 1260 de ani, chiar dacă 
zilele celor 3 ani şi jumătate le socotim ca zile proroceşti, deoarece şi cele 3 zile cât a stat 
Iona in chit au fost proroceşti, dar nu pot fi socotite ca ani.
f) Dacă vreun Papă ar fi fost ,Antihrist”, Biserica găsea mijloacele necesare pentru a fi 
înlăturat, nu-şi aştepta pe adepţii advenţi şi milenişti, Biserica singură îşi face dreptate (2 
Tes 2, 6-8).

5. Data venirii a doua poate fi calculată cu exactitate, prin interpretarea unor cifre ale 
Sfintei Scripturi (sfârşitul lumii de câteva ori... calculate).
a) La Dn. 8, 14 se vorbeşte despre trecerea a 2300 de seri şi dimineţi până la restabilirea 
curăţirii templului, adică curăţirea lumii prin foc la venirea a doua a Domnului. Deci data 
venirii se calculează după W. Muller astfel;
- prorocia lui Daniel 2300 de z ile   2300 ~
- anul 457 -  rezidirea templului................   457
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