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7INTRODUCERE
DESPRE CREDIN!A CRE#TIN" ÎN GENERAL

Ce este credin!a Cre"tin#?
Credin!a Cre"tin# este înv#!#tura lui Hristos despre 
cele mai însemnate taine ale fiin!ei "i ale vie!ii, în-
v#!#tur# pe care oamenii o pot primi numai prin cre-
din!a în El, "i nu prin propriile str#danii.

Care sânt cele mai însemnate taine ale fiin!ei "i 
ale vie!ii a c#ror cunoa"tere dreapt# o are numai 
Hristos ?
Acestea sânt:
Taina despre realit#!ile cele nev#zute: despre Dum-
nezeu, despre îngeri, despre sufletul omenesc;
Taina despre zidirea lumii "i despre sfâr"itul acesteia;
Taina despre c#l#uzirea neîncetat# a omului "i a 
omenirii de c#tre Dumnezeu, prin în!elepciunea "i 
puterea Sa, spre rostul hot#rât;
Taina despre p#cat "i c#derea omului, "i despre mân-
tuirea sa prin întruparea lui Dumnezeu;
Taina despre împ#r#!ia lui Dumnezeu ca rost de pe 
urm# al vie!ii p#mânte"ti a omului "i taina despre 
calea cea adev#rat# ce duce la atingerea acestui !el, 
adic# taina despre îndatoririle omului fa!# de sine, 
fa!# de semeni "i fa!# de Dumnezeu.
Taina despre învierea din mor!i, despre judecata de 
apoi "i despre via!a ve"nic#.

Oare nu au fost "i al!i propov#duitori, gânditori 



8 "i filosofi care au încercat s# l#mureasc# aceste 
taine?
Da, mul!i au fost. Îns# ei au lucrat numai dup# 
puterile lor omene"ti m#rginite, prin cugetare "i 
st#ruitoarea cercetare a lumii "i a naturii omene"ti. 
Toate încerc#rile lor s’au sfâr"it în ipoteze "i felurite 
teorii, deseori aflate în contradic!ie una cu alta.

Prin ce înv#!#tura adus# de Hristos este mai presus 
de înv#!#turile acestora?
Prin întâietatea lui Hristos ca martor. El m#rturi-
se"te: „Eu ceea ce am v#zut gr#iesc”„Eu ceea ce am v#zut gr#iesc”Eu ceea ce am v#zut gr#iesc””1 /Ioánn 8:38/ 
"i iar#"i: „Nimenea s’a suit în cer, f#r# numai cel ce 
din cer s’au pogorît, Fiul Omului, carele este în cer.” 
/Ioánn 3:13/ Înv#!#torilor legii din vremea Sa, El 
le-a spus: „Voi din cele de jos sânte!i, eu din cele de 
sus sânt; voi din lumea aceasta sânte!i, eu nu sânt din 
lumea aceasta.”” /Ioánn 8:23/ De asemenea, El i-a 
gr#it uneia dintre c#peteniile iudeilor: „Amin amin 
zic !ie c# noi ceea ce "tim gr#im, "i ce am v#zut m#r-
turisim.” /Ioánn 3:11/ $i iar#"i: „Eu sânt pâinea cea” /Ioánn 3:11/ $i iar#"i: „Eu sânt pâinea cea /Ioánn 3:11/ $i iar#"i: „Eu sânt pâinea cea 
vie carea s’au pogorît din cer.” /Ioánn 6:51/ $i multe” /Ioánn 6:51/ $i multe /Ioánn 6:51/ $i multe 
altele ca acestea a gr#it El, cu autoritate de martor, 
despre toate tainele cerului "i ale p#mântului, încât 
oamenii se minunau de înv#!#tura Sa – c#ci „nicio-
dat# a"a a gr#it om, ca omul acesta.” /Ioánn 7:46/” /Ioánn 7:46/ /Ioánn 7:46/

Într’adev#r, "i în via!a de zi ci zi ne încredem 
mai mult într’un martor ocular decât într’un 
teoretician sau într’un filosof. Dar au fost "i al!i 
propov#duitori care au zis c# au primit înv#!#tura 
1 Citatele scripturistice au fost date potrivit edi!iei Sfântului Sinod din 
1914, cu unele îndrept#ri "i uniformiz#ri tacite ale textului. (n.red.)



9lor de la anumi!i îngeri. $i îngerii sânt martori ai 
marilor taine. Cum s# în!elegem acestea?
$tiut este c# adeseori Dumnezeu "i-a trimis îngerii 
la anumi!i oameni, spre a-i înv#!a "i îndruma. 
Dar mult mai adesea oamenii au avut vedenii 
mincinoase, adic# duhuri rele li s’au ar#tat în chip 
de îngeri. Pe lâng# acestea, cazul lui Hristos este cu 
totul deosebit. El nu a fost înv#!at, nici îndrumat de 
îngeri. Dimpotriv#, El a condus o"tirile îngere"ti "i a 
izgonit duhurile rele din oameni. Îngerii I-au slujit, 
iar diavolii au tremurat înaintea Lui.

Trebuie atunci s# socotim credin!a Cre"tin# ca 
fiind mai presus de toate celelalte religii ale lumii?
Credin!a Cre"tin# nici nu poate fi asemuit# cu alte 
religii "i, la drept vorbind, nici nu ar trebuie numit# 
„religie,” în sensul p#gân al cuvântului. C#ci ea nu 
este o religie între alte religii, ci este credin!a în 
Hristos "i descoperirea lui Hristos. Ea este Descoperirea 
personal#, singur# "i deplin# a lui Dumnezeu c#tre 
oameni, spre luminarea "i mântuirea lor. Alt# 
descoperire de la Dumnezeu nu ne va mai fi dat#, 
"i pân# la sfâr"itul lumii nu trebuie a"teptat un alt 
Mesia (Hristos), în afar# de Iisus Hristos.

Cum trebuie s# privim unele încerc#ri ale vremii 
noastre de a pune credin!a Cre"tin# în acela"i rând 
cu celelalte religii?
Astfel de încerc#ri sânt gre"ite "i este o încercare 
primejdioas#. C#ci „Dumnezeu nu se batjocure"te,”” 
/Galateni 6:7/ "i nici sângele Fiului lui Dumnezeu 
nu poate fi totuna cu cerneala c#rturarilor. De"i noi, 
ca m#dulare ale str#vechii Biserici a R#s#ritului, 



10 sântem îng#duitori fa!# de orice f#ptur# omeneasc#,îng#duitori fa!# de orice f#ptur# omeneasc#, 
ne este pe deplin oprit s# asem#n#m adev#rul 
descoperit, primit de la Dumnezeu, cu religiile "i 
filosofiile n#scocite de oameni. 

Prin ce mijloace putem lupta împotriva unor astfel 
încerc#ri?
Mai întâi, prin adâncirea cuno"tin!elor despre cre-
din!a noastr# ortodox#, prin punerea în lucrare a în-
v#!#turilor acesteia în via!a de zi cu zi, prin p#trun-
derea ei, a"a precum un om de "tiin!# face cu o des-
coperire. În al doilea rând, prin str#duin!e pline de
dragoste "i în!elepciune – niciodat# cu sila – de a-i
în#l!a pe oameni din cele de jos "i cele mai de jos 
trepte ale credin!elor c#tre în#l!imea credin!ei noas-
tre, în loc de a-i l#sa s# se afunde cu des#vâr"ire "i s# se"i s# se 
amestece cu cele nedes#vâr"ite pentru vreun anume 
folos.

De ce numim credin!a noastr# vie?
Deoarece credin!a "i via!a sânt unite f#r# desp#r!i-
re, precum cauza "i efectul. Domnul Iisus a spus: 
„Cela ce crede în Fiul are via!# vecinic#; iar cela ce 
nu ascult# de Fiul, nu va vedea via!#, ci mânia lui 
Dumnezeu r#mâne preste el.” /Ioánn 3:36/ De ase-
menea, este scris: „Iar dreptul din credin!# va fi viu.” 
/Evrei 10:38/



11I
OBÂR$IA $I IZVOARELE CREDIN!EI ORTODOXE

Unde î"i afl# izvorul credin!a noastr# ortodox#?
În Descoperirea lui Dumnezeu.

Care sânt izvoarele prin care putem ajunge la 
cunoa"terea credin!ei sau a Descoperirii lui Dum-
nezeu?
Acestea sânt dou#: Sfânta Scriptur# "i Sfânta Pre-
danie.

SFÂNTA SCRIPTUR"

Ce este Sfânta Scriptur#?
Culegerea c#r!ilor sfinte ale Vechiului "i Noului Le-
g#mânt se nume"te Sfânta Scriptur# sau Biblia.

De ce se nume"te Sfânta Scriptur#?
Pentru c# Dumnezeul nostru Preasfânt i-a insuflat 
"i îndrumat pe oamenii sfin!i în scrierea acestor 
c#r!i, cu scopul de a ne înv#!a pe noi vie!uirea cea 
sfânt#.

Ce înseamn# cuvântul Biblie?
Este un cuvânt grecesc "i înseamn#: „c#r!i.” Îns# 
acest cuvânt nu este aici întrebuin!at în sensul lui 
cantitativ, ci în sensul calitativ, adic# în!elesul lui nu 
aminte"te de mai multe c#r!i, ci de c#r!i mai presus 



12 de oricare altele, adic# la vârful piramidei tuturor 
c#r!ilor din lume.

C%r&ile Vechiului Leg%mânt

Cum sânt împ#r!ite c#r!ile Vechiului Leg#mânt?
Sânt împ#r!ite în patru grupe: legiuitoare, istorice, 
pov#!uitoare (sau morale) "i proroce"ti.

Care sânt c#r!ile legiuitoare ale Vechiului Le-
g#mânt?
Acestea sânt cele cinci c#r!i ale lui Moisì: Facerea 
– cartea despre na"tere, Ie"irea – cartea despre exod, 
Leviticul – cartea despre preo!ie "i aducerea jertfelor, 
Numerii – cartea despre num#r#toare, Deuteronom 
(sau A Doua Lege) – cartea legilor înnoite.

Ce ne înva!# cartea Facerii?
Mai întâi, ne înva!# despre atotputernicia "i în!elep-
ciunea lui Dumnezeu în zidirea lumii, prin Cuvântul 
S#u f#uritor; în al doilea rând, despre marea Sa iubire 
în f#urirea omului dup# chipul S#u; în al treilea rând, 
despre des#vâr"ita dreptate a lui Dumnezeu atunci 
când i-a izgonit din Rai pe str#mo"ii no"tri Adam "i 
Eva, care, îndruma!i de Satana, s’au întors nerecu-
nosc#tori de la Ziditorul lor c#tre Pierz#torul lor. De 
la aceasta s’a tras atunci tragedia neamului omenesc.

Ce înv#!#turi primim din c#r!ile legiuitoare ale 
Vechiului Leg#mânt?
Despre cum i-a înv#!at Dumnezeu pe oameni ca, prin 
legea ve"nic# a Drept#!ii, s# se preg#teasc# pentru 
primirea Legii Iubirii prin Hristos Mântuitorul.



13Care sânt c#r!ile istorice ale Vechiului Testament?
Cartea lui Iisus (sau Iosua) Navì, Cartea Judec#tori-
lor, cele patru C#r!i ale Împ#ra!ilor, cele dou# C#r!i 
Paralipomene (sau ale Cronicilor), Cartea lui Ezdra, 
Cartea lui Neemia "i Cartea despre Esthíra (sau 
Estera).

Ce înv#!#turi primim din aceste c#r!i istorice?
Înv#!#m despre luarea-parte activ# a lui Dumne-
zeu în toate întâmpl#rile însemnate, binevoind vin-
decarea prin Lege a firii omene"ti stricate, izb#vi-
rea oamenilor din mrejele satanice ale idolatriei "ioamenilor din mrejele satanice ale idolatriei "i 
întoarcerea lor la El, Singurul "i Adev#ratul iubitor 
de oameni Dumnezeu.oameni Dumnezeu.

Care sânt c#r!ile pov#!uitoare sau morale ale Ve-
chiului Leg#mânt?
Cartea lui Iov, Cartea Psalmilor, Cartea Pildelor lui 
Solomon (zis# "i Paremiile sau Proverbele), Eclisias-
tul "i Cântarea Cânt#rilor.

Ce înv#!#m din aceste c#r!i pov#!uitoare sau mo-
rale?
Înv#!#m cum s# întâmpin#m întâmpl#rile de fiecare 
zi "i cum s# ne purt#m în toate împrejur#rile vie!ii, 
f#r# a pierde din vedere pe Domnul Dumnezeul 
nostru "i Legea Sa.

Care sânt c#r!ile proroce"ti ale Vechiului Le-
g#mânt?
Acestea sânt: C#r!ile celor patru proroci mari – Isaía, 
Ieremía, Iezechiíl, Daniíl; C#r!ile celor doisprezece 
proroci mici – Osíe (sau Osea), Amos, Mihéa, Ioíl, 



14 Avdie, Ioná, Naúm, Avvacúm, Sofonie, Agghéu, 
Zaharía, Malahía (sau Maleáhi). Alte c#r!i folosite 
de Biseric# sânt: Cartea În!elepciunii lui Solomon, 
Cartea În!elepciunii lui Iisus fiul lui Sirah.

Este, oare, aceast# împ#r!ire a c#r!ilor biblice ale 
Vechiului Leg#mânt una strict#?
Nu. În c#r!ile legiuitoare "i proroce"ti este o însem-
nat# parte istoric#, a"a dup# cum sânt "i prorociile 
în primele dou# categorii de c#r!i. Cartea Psalmilor 
are un loc de seam# între toate celelalte c#r!i. De"i 
este deseori a"ezat# în rândul c#r!ilor pov#!uitoare 
sau morale, Cartea Psalmilor este plin# de prorociimorale, Cartea Psalmilor este plin# de prorocii 
despre Hristos. Mai mult, Psaltirea este cea maispre Hristos. Mai mult, Psaltirea este cea mai 
mare carte de rug#ciuni din întreaga Biblie.

C#r!ile Noului Leg#mânt

Câte c#r!i cuprinde Noul Leg#mânt?
Noul Leg#mânt este în fapt o singur# carte, c#ci are 
o tem# central# de la cea dintâi pân# la cea din urm# 
pagin#.

Care este aceast# tem# central#?
O persoan# nemaiîntâlnit#, adic# Domnul "i Mân-
tuitorul nostru Iisus Hristos.

Din câte c#r!i mai mici este alc#tuit# marea carte a 
Noului Leg#mânt?
Din dou#zeci "i "apte de c#r!i.

Oare fiecare dintre ele poate fi numit# carte?
Da, dup# însemn#tate, iar nu dup# m#rime. Între 



15ele sânt "i unele epistole ale Apostolilor ce cuprind 
numai o singur# pagin# de carte tip#rit#.

Care sânt c#r!ile Noului Leg#mânt?
Acestea sânt: cele patru Evanghelii – dup# Matthéi,Matthéi,théi, 
dup# Márcu, dup# Lúca "i dup# Ioánn; Faptele 
Apostolilor; cele "apte Epistole Sobornice"ti – una 
a Sfântului Apostol Iácov, dou# ale Sfântului Apo-
stol Pétru, trei ale Sfântului Apostol Ioánn "i una a 
Sfântului Apostol Iúda; cele paisprezece epistole ale 
Sfântului Apostol Pavel "i Apocalipsa (sau Desco-
perirea) Sfântului Ioánn %eologul.

Ce înseamn# cuvântul Evanghelie?
Evanghelie vine de la cuvântului grecesc Evanghe-
lion, care înseamn# veste bun# sau bun#vestire.

De ce se cheam# a"a?
Datorit# persoanei lui Iisus Hristos, care este bun#-
tatea des#vâr"it# "i noutatea des#vâr"it# în istoria 
omenirii.

Cine a folosit pentru întâia oar# în Noul Leg#mânt 
cuvântul Evanghelion?
Însu"i Domnul Iisus, care a spus oamenilor în cea 
dintâi propov#duire a Sa: „Poc#i!i-v# "i crede!i în„Poc#i!i-v# "i crede!i înPoc#i!i-v# "i crede!i în 
Evanghelie.” /Marcu 1:15/

Ce afl#m din cele patru Evanghelii?
Afl#m c# toate f#g#duin!ele pe care Dumnezeu Le-
a f#cut oamenilor în Vechiul Leg#mânt s’au împlinit 
"i toate prorociile de la Adam încoace s’au adeverit 
în persoana lui Iisus Hristos.



16 Ce altceva ne mai înva!#?
Pe de o parte, despre caracterul des#vâr"it al lui Iisus 
Hristos, mult mai des#vâr"it decât î"i poate cineva 
dintre noi închipui, despre milostivirea "i des#vâr"ita 
Sa iubire de oameni, despre hot#rârea Sa de a ierta 
"i de a ajuta, despre umilin!a "i s#r#cia Sa v#zut#, 
despre jertfa "i p#timirea Sa pentru oameni; iar, pe 
de alt# parte, despre dumnezeirea Sa des#vâr"it#, 
despre na"terea, faptele, în!elepciunea, puterea "i 
dragostea Sa, despre învierea "i în#l!area Sa cele mai 
presus de fire.

Ce altceva?
Pe scurt, din Evanghelie primim cunoa"terea adev#-
rurilor de c#p#tâi despre Mântuitorul nostru "i despre 
mântuire.

Cum am putea numi atunci Evangheliile, în com-
para!ie cu celelalte c#r!i ale Noului Leg#mânt?
Le-am putea numi C#r!ile adev#rurilor de c#p#tâi.

Ce înv#!#m din Faptele Apostolilor "i din Epistole?
Înv#!#m despre pogorîrea Duhului Sfânt peste Apos-
toli, despre lucrarea lor neîncetat# de propov#duire 
a Evangheliei lui Hristos, de orânduirea Bisericii,Evangheliei lui Hristos, de orânduirea Bisericii, 
despre s#vâr"irea de minuni în numele lui Iisus Hris-spre s#vâr"irea de minuni în numele lui Iisus Hris-
tos "i, de asemenea, afl#m despre via!a celor dintâi 
Cre"tini "i despre întâiele ob"ti Cre"tine. 

Cum am putea numi atunci cartea Faptele Apos-
tolilor, în compara!ie cu Evangheliile?
Am putea-o numi Lucrarea adev#rurilor de c#p#tâi 
cuprinse în Evanghelii.



17Ce înv#!#m din epistolele Apostolilor?
Înv#!#m tâlcuirea adev#rurilor de c#p#tâi cuprinse 
în Evanghelii.

Cum ar trebui s# se numeasc# aceste epistole în 
compara!ie cu Evangheliile?
Ar trebui s# se cheme C#r!ile Tâlcuirii adev#rurilor 
de c#p#tâi ale lui Hristos.

Ce înv#!#m din cartea Apocalipsei Sfântului Apos-Apos-
tol Ioánn %eologul? Ioánn %eologul?
Înv#!#m despre lupta cea grea a Bisericii împotriva 
tuturor fiarelor lumii "i ale iadului, "i despre biruin!a 
cea de pe urm# a lui Hristos, Mielul lui Dumnezeu, 
asupra tuturor acestor înfrico"ate puteri ale întune-
ricului.

Cum ar trebui atunci s# se numeasc# cartea Apo-
calipsei, în compara!ie cu Evangheliile?
Ar trebui s# se numeasc# Cartea Biruin!ei celei din 
urm# a adev#rurilor de c#p#tâi cuprinse în Evanghelii, 
când va lua sfâr"it drama lumii, în care personajul 
principal a fost de la început Iisus Hristos, Domnul 
"i Mântuitorul nostru.

SFÂNTA PREDANIE

Ce este Sfânta Predanie (sau Tradi!ie)?
Toate acele bunuri duhovnice"ti pe care le-am mo"-
tenit de la sfin!ii no"tri înainta"i, care sânt în deplin# 
în!elegere cu Sfânta Scriptur# "i ne ajut# s# o în!e-
legem drept. 



18 Care este mai veche: Sfânta Scriptur# sau Sfânta 
Predanie?
Sfânta Predanie.

Care este mai cuprinz#toare?
Sfânta Predanie. Sfântul Ioánn Evanghelistul în-
t#re"te aceasta, când spune: „Sânt înc# "i altele mul-
te ce au f#cut Iisus, carile de s’ar fi scris câte una, 
socotesc c# nici lumea aceasta nu ar cuprinde c#r!ile 
ce s’ar scrie. Amin.” /Ioánn 21:25/” /Ioánn 21:25/ /Ioánn 21:25/

Ce cuprinde mai cu seam# Sfânta Predanie?
Sfânta Predanie cuprinde: Înf#!i"#ri pe scurt "i sta-
torniciri ale credin!ei noastre ortodoxe; Înv#!#tu-
ra despre cele "apte Sfinte Taine, precum "i chipul 
s#vâr"irii lor; Canoanele (sau pravilele) Apostoli-
lor; Canoanele celor "apte sinoade ecumenice, care 
s’au !inut astfel: Nikéia (Nicéea) în 325, la care au 
luat parte 318 de Sfin!i P#rin!i; Constantinopol în 
381, la care au luat parte 150 de Sfin!i P#rin!i; Efés 
în 431, la care au luat parte 200 de Sfin!i P#rin!i; 
Halkidón (Calcedón) în 451, la care au luat partekidón (Calcedón) în 451, la care au luat parte 
630 de Sfin!i P#rin!i; Constantinopol în 553, la care 
au luat parte 160 de Sfin!i P#rin!i; Constantinopol 
în 680, la care au luat parte 170 de Sfin!i P#rin!i "i la 
Nikéia (Nicéea) în 787, la care au luat parte 367 de 
Sfin!i P#rin!i. (La aceste "apte sinoade ecumenice au 
participat, a"adar, cu totul, 2000 de lega!i ai Bisericii 
Cre"tine din întreaga lume). Mai cuprinde canoanele 
"i pravilele unor sinoade (sau soboare) locale; pravile 
privind rânduiala bisericeasc# ale Sfântului Vasílie 
cel Mare "i ale altor sfin!i; scrierile Sfin!ilor P#rin!i 
ai Bisericii; Liturghiile "i celelalte slujbe biserice"ti; 



19Vie!ile Sfin!ilor "i Mucenicilor Cre"tini; obiceiuri 
religioase, semne "i simboluri ca ar#tare a credin!ei, 
n#dejdii "i dragostei noastre.

Poate fi desp#r!it# Sfânta Predanie de Sfânta Scrip-
tur#?
Nu. Ele sânt de nedesp#r!it. C#ci în lumina Sfintei 
Predanii în!elegem drept Sfânta Scriptur#, "i în lu-
mina Sfintei Scripturi pre!uim "i iubim Sfânta Pre-
danie.

Care ar fi urm#rile desp#r!irii lor?
Urm#rile rele ale unei astfel de desp#r!iri s’au "i ar#tat: 
prin tâlcuirile gre"ite ale Sfintei Scripturi – neîn!ele-
geri, erezii, schisme "i, în cele din urm#, desp#r!irea 
Bisericii Sobornice"ti.

Cine este chemat s# p#zeasc# neîntinate scrierile 
Sfintei Scripturi "i cur#!ia Sfintei Predanii?
Biserica, care este, dup# cuvintele Apostolului, „stâlp„stâlpstâlp 
"i înt#rire a adev#rului.” /I Tim. 3:15/ $i aceasta este,” /I Tim. 3:15/ $i aceasta este, /I Tim. 3:15/ $i aceasta este, 
mai înainte de toate, datoria ierarhiei biserice"ti.
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M"RTURISIREA DE CREDIN!" 
CRE$TIN" ORTODOX"

Ce înseamn# m#rturisirea de credin!# Cre"tin# or-
todox#?
Înseamn# adev#rurile credin!ei Cre"tine, cel mai pe 
scurt rânduite în m#rturisirea de credin!# a Bisericii 
Ortodoxe R#s#ritene. Aceast# m#rturisire de cre-
din!# se mai nume"te "i Simvolul Credin!ei.2

Este numai un singur fel de m#rturisire de cre-
din!#?
Sânt mai multe: Simvolul Apostolilor, Simvolul 
Sfântului Athanásie cel Mare "i al Sfântului Grigórie 
al Neokesáriei. Dar Simvolul de Credin!# înf#!i"at 
mai jos, cel mai r#spândit în Biserica Ortodox#, a fost 
alc#tuit în vremea celor dou# sinoade ecumenice de 
la Nikéia (Nicéea) (325) "i la Constantinopol (381).

Din ce este alc#tuit acest Simvol?
Este alc#tuit din urm#toarele dou#sprezece puncte: 
Crez întru unul Dumnezeu, Tat#l, Atot!iitorul, f#-
c#torul cerului "i al p#mântului, v#zutelor tuturor "i 
2 Am folosit aceast# grafie deoarece este fidel# termenului Ellin (to 
symvolon tis pisteos), "i datorit# în!elesului diferit pe care îl are ast#zi 
cuvântul „simbol” (cf. DEX, semn care reprezint# sau evoc# o no!iune). 
Simvolul Credin!ei s’ar putea traduce perifrazând „Adunarea prin 
împreun#-sf#tuire a articolelor de credin!#,” a"adar nimic apropiat de 
„simbolistica” modern#. (n. red.)

II



21nev#zutelor. $i întru unul Domnul Iisus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu cel unul-n#scut, carele din Tat#l S’au 
n#scut mai nainte de to!i vecii, Lumin# din Lumin#, 
Dumnezeu adev#rat din Dumnezeu adev#rat, n#scut 
nu f#cut, cel de-o-fiin!# cu Tat#l, prin carele toate s’au 
f#cut. Carele pentru noi oamenii, "i pentru a noastr# 
mântuire, s’au pogorît din ceriuri, "i s’au întrupat dela 
Duhul Sfânt "i din Maria Fecioara, "i s’au f#cut om. 
$i s’au r#stignit pentru noi în zilele lui Pon!iu Pilat, 
"i au p#timit "i s’au îngropat. $i au înviat a treia zi, 
dupre Scripturi. $i s’au n#l!at la ceriuri "i "ade de-a 
dreapta Tat#lui. $i iar#"i va s# vie, cu slav#, s# judece 
viii "i mor!ii, a c#ruia Împ#r#!ie nu va avea sfâr"it. 
$i întru Duhul Sfânt, Domnul, de-via!#-f#c#torul, 
carele din Tat#l purcede, cela ce cu Tat#l "i cu Fiul 
este împreun#-închinat "i împreun#-sl#vit, carele au 
gr#it prin proroci. Întru una, Sfânt#, Soborniceasc# 
"i Apostoliceasc# Biseric#. M#rturisesc un Botez 
întru l#sarea p#catelor. A"tept învierea mor!ilor. $i 
via!a veacului ce va s# fie. Amin.

TÂLCUIREA CREZULUI

Punctul 1 al Simvolului Credin!ei

Care este punctul 1 din Simvolul Credin!ei?
Cred întru Unul Dumnezeu, Tat#l, Atot!iitorul, F#-
c#torul cerului "i al p#mântului, v#zutelor tuturor "i 
nev#zutelor.

De ce credem întru Unul Dumnezeu?
Deoarece doar Unul Dumnezeu este cu adev#rat 
Dumnezeu.



22 Cum este natura lui Dumnezeu?
Dumnezeu este duh, nem#rginit, neschimb#tor, ne-
cuprins, ve"nic, f#r# de început "i f#r# de sfâr"it.

Care sânt însu"irile esen!iale ale lui Dumnezeu?
Dumnezeu este des#vâr"it sfânt, des#vâr"it bun, de-
s#vâr"it drept, des#vâr"it adev#rat, des#vâr"it slobod, 
preaîn!elept, atotputernic, preamilostiv, atotprezent, 
atot"tiutor "i Sie"i de ajuns.

De ce Îl numim pe Dumnezeu „Tat#l”?
Pentru c# El este Tat#l lui Iisus Hristos, singurul S#u 
Fiu – "i, prin El, al tuturor celor care, n#scu!i din nou 
prin Iisus Hristos, se fac fii ai S#i.

De ce Îl numim pe Dumnezeu „F#c#torul”?
Pentru c# El a f#cut toate cele v#zute "i nev#zute prin 
puterea "i atotîn!elepciunea Sa, "i nimic nu s’a f#cut 
"i nu exist# f#r# El. El este F#c#tor "i Atot!iitor.

Ce se în!elege prin cer?
Îngerii, care sânt duhuri nev#zute "i f#r# de num#r.

Sânt îngerii asemenea oamenilor?
Da. Ca "i oamenii, îngerii sânt fiin!e d#ruite cu ra!iu-
ne, cu sim!#minte, putere "i nume propriu. Ca "i oa-
menii, ei î"i g#sesc fericirea în Dumnezeu.

Prin ce se deosebesc îngerii de oameni?
Îngerii sânt f#r# de trup "i f#r# de moarte.

Cine sânt îngerii p#zitori?
Ace"tia sânt îngerii c#rora li s’a încredin!at s#-i ocro-



23teasc# "i s#-i apere pe oameni. Chiar Hristos a ade-
verit aceasta, prin cuvintele: „Vede!i s# nu dispre!ui!i„Vede!i s# nu dispre!ui!iVede!i s# nu dispre!ui!i 
pre vreunul din ace"tia mici; c# zic vou# c# îngerii 
lor în ceruri pururea v#d fa!a Tat#lui meu cel din 
ceruri.” /Matthei 18:10/” /Matthei 18:10/ /Matthei 18:10/

To!i îngerii sânt la fel?
To!i îngerii au aceea"i fire, dar se deosebesc prin slav#, 
putere "i lucrare. Sânt nou# cete îngere"ti: Scaunele, 
Heruvimii, Serafimii, Domniile, St#pâniile, Puterile, 
Încep#toriile, Arhanghelii "i Îngerii.

Mai au îngerii în Biblie "i alte nume?
Da, foarte des sânt numi!i O"tirile cere"ti sau O"tile 
Domnului.

De ce li se dau nume ost#"e"ti?
Pentru c# ei sânt acea putere dumnezeiasc# ce lup-
t# împotriva duhurilor rele, care sânt împotriva lui 
Dumnezeu "i care îi vat#m# pe oameni.

Ce sânt duhurile rele?
Ele au fost cândva îngeri, care au c#zut îns# de la 
Dumnezeu "i-au ajuns vr#jma"i ai lui Dumnezeu "i 
ai oamenilor.

Cum altfel se mai numesc duhurile rele?
Diavoli.

Ce înseamn# acest nume?
Clevetitor sau def#im#tor. C#ci diavolii neîncetat 
clevetesc "i def#imeaz# pe Dumnezeu "i pe oameni.



24 Spre ce fapte rele îi îndeamn# neîncetat diavolii pe 
oameni?
Spre toate doririle p#c#toase "i faptele rele care sânt 
împotriva legii lui Dumnezeu; îndeob"te spre ur#, 
minciun# "i silnicie. A"a cum Domnul Iisus le-a gr#it 
Evreilor, prigonitorilor S#i: „Voi din tat#l diavolul„Voi din tat#l diavolulVoi din tat#l diavolul 
sânte!i, "i poftele tat#lui vostru vre!i s# face!i. Ace-
la ucig#tor de oameni a fost dintru început, "i întru 
adev#r nu a st#tut, c#ci nu este adev#r întru dânsul. 
Când gr#ie"te minciuna, dintru ale sale gr#ie"te, c#ci 
mincinos este, "i tat#l aceleia.” /Ioánn 8:44/” /Ioánn 8:44/ /Ioánn 8:44/

Cum putem "ti dac# unii oameni sânt st#pâni!i de 
diavol?
Dup# ura lor împotriva lui Dumnezeu "i a oamenilor, 
"i dup# în"elare "i silnicie.

De care nume se tem diavolii cel mai mult?
De numele Domnului nostru Iisus Hristos.

Al cui nume îl ur#sc necredincio"ii cel mai mult?
Numele Domnului nostru Iisus Hristos.

Punctul al 2-lea din Simvolul Credin!ei

Care este punctul al 2-lea din Simvolul Credin!ei?
(Cred) "i întru unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu cel unul-n#scut, carele din Tat#l S’au 
n#scut mai nainte de to!i vecii, Lumin# din Lumin#,
Dumnezeu adev#rat din Dumnezeu adev#rat, n#scut 
nu f#cut, cel de-o-fiin!# cu Tat#l, prin carele toate 
s’au f#cut.



25Ce înseamn# numele „Iisus Hristos”?
Iisus înseamn# Mântuitor, c#ci El a venit s#-i mân-
tuiasc# pe oameni de Satana, de p#cat "i de moarte. 
Hristos înseamn# Uns (Împ#rat, Arhiereu, Proroc).

În ce chip este Iisus Hristos „Fiul lui Dumnezeu”?
El este singurul Fiu al lui Dumnezeu Tat#l, n#scut, 
iar nu f#cut.

Oare este mare deosebirea între „n#scut” "i „f#cut”?
Da, foarte mare. A"a dup# cum omul d# na"tere co-
pilului, care este din aceea"i fiin!# cu el, dar f#ure"te 
lucruri, care nu sânt de aceea"i fiin!# cu el – a"a "i 
Dumnezeu Îl na"te pe Fiul S#u din ve"nicie, din 
fiin!a Sa proprie, dar a f#cut nenum#rate fiin!e "i 
lucruri care nu sânt din aceea"i fire cu El.

De ce este numit „Lumin# din Lumin#”?
Pentru c# Tat#l Lui este Lumina ve"nic# a în!elep-
ciunii "i a iubirii, "i astfel este firesc ca Fiul unui ase-
menea Tat# s# fie Lumin# din Lumin#.

De ce este El numit „Dumnezeu adev#rat din 
Dumnezeu adev#rat”?
Din aceea"i pricin#. Tot astfel se întâmpl# chiar "i 
în rânduiala lumii acesteia; de pild#, pe acela care se 
na"te din om îl putem numi „omul adev#rat din om 
adev#rat,” pentru c# fiul este totdeauna "i oriunde 
din aceea"i fiin!# cu p#rin!ii s#i. 
Asemenea "i Domnul nostru Iisus Hristos – pentru 
c# este Fiul lui Dumnezeu, cu adev#rat este Dumne-
zeu adev#rat din Dumnezeu adev#rat, dup# cum El 
însu"i a zis: „Eu "i Tat#l una sântem.” /Ioánn 10:30/„Eu "i Tat#l una sântem.” /Ioánn 10:30/Eu "i Tat#l una sântem.” /Ioánn 10:30/” /Ioánn 10:30/ /Ioánn 10:30/10:30/



26 De ce spunem „prin carele toate s’au f#cut”?
Deoarece Dumnezeu a zidit prin Fiul toate lucrurile 
care sânt în cer "i pe p#mânt. Dup# cum se înt#re"te 
"i în Sfânta Scriptur#: „Toate printr’însul s’au f#cut, 
"i f#r# de el nimica s’a f#cut din ce s’a f#cut.” /Ioánn 
1:3/

Punctul al 3-lea din Simvolul Credin!ei

Care este punctul al 3-lea din Simvolul Credin!ei?
Carele pentru noi oamenii, "i pentru a noastr# mân-
tuire, s’au pogorît din ceriuri, "i s’au întrupat dela 
Duhul Sfânt "i din Maria Fecioara, "i s’au f#cut om.

Pentru ce S’a pogorît Fiul lui Dumnezeu Iisus 
Hristos din cer, adic# din slava "i fericirea Sa ve"-
nic#, în aceasta lume a p#timirii?
Pentru oameni "i pentru mântuirea lor.

Care a fost pricina pogorîrii Lui din ceruri? Ce L-a 
mi"cat?
Mila "i iubirea Sa nem#rginit# fa!# de oameni.

A venit El, oare, pentru to!i oamenii?
Da, El a venit s# aduc# mântuire tuturor oamenilor. 
Dar s’au mântuit doar aceia care au crezut în El "i 
care au r#spuns cu iubirea lor iubirii Lui.

Ce înseamn#: „S’au întrupat dela Duhul Sfânt "i 
din Maria Fecioara”?
Întrupat înseamn# înve"mântat în trup sau c# a luat 
trup. Preasfânta Fecioar# Maria L-a z#mislit nu dup# 
fire, ci mai presus de fire, prin puterea Duhului Sfânt.



27Cum a fost cu putin!# ca Fecioara s# nasc# pe Fiul 
f#r# a fi c#s#torit#?
La Atotputernicul Dumnezeu toate sânt cu putin!#. 
Prin puterea Sa, El i-a f#cut la început pe cel dintâi 
b#rbat "i pe cea dintâi femeie, pe Adam "i Eva. Tot 
prin puterea Sa, El a f#cut ca Fecioara Maria s#-L 
z#misleasc# pe Iisus Hristos, Om adev#rat "i Dum-
nezeu adev#rat.

În ce este Iisus Hristos asemenea oamenilor?
El a avut trup omenesc "i suflet omenesc ca orice om, 
mai pu!in p#catul. A fost om des#vâr"it, îns# lipsit de 
p#cate "i patimi.

Prin ce se deosebe"te Iisus Hristos de to!i oamenii 
din istorie?
Prin unirea celor dou# firi, cea dumnezeiasc# "i cea 
omeneasc#, într’o singur# persoan#. Oamenii sânt 
doar oameni, dar El a fost Dumnezeu-Om.

De ce o numim pe Fecioara Maria „Maica Dom-
nului” "i „N#sc#toare-de-Dumnezeu”?
Pentru c# cele dou# firi ale Mântuitorului nostru, 
cea dumnezeiasc# "i cea omeneasc#, s’au unit la z#-
mislire. Astfel, Dumnezeu "i Omul s’au n#scut din 
ea în acela"i timp, în aceea"i persoan#.

De ce o numim pe Fecioara Maria „pururea-
fecioar#”?
Pentru c# ea a fost fecioar# înainte, în timpul "i 
dup# na"terea lui Iisus Hristos; ea a r#mas ve"nic 
fecioar#.



28 O cinste"te Biserica Ortodox# pe Maica Domnu-
lui ca Sfânt#?
Da, în Biserica Ortodox# Maica Domnului este cin-
stit# mai presus de to!i ceilal!i sfin!i, mai mult chiar 
decât îngerii, pentru c# a fost aleas# de Dumnezeu 
s# fie mijlocitoare pentru mântuirea omenirii, prin 
na"terea Mântuitorului lumii.

De ce Îl numim pe Hristos „Mântuitor”?
Pentru c# S’a pogorît din ceruri ca s#-i mântuiasc# 
pe oameni de Satana, de p#cat "i moarte. C#ci Sata-
na este pricinuitorul p#catului, iar prin p#cat a venit 
moartea.

Când a fost s#vâr"it primul p#cat?
În Rai, când Adam "i Eva s’au ridicat împotriva lui 
Dumnezeu "i s’au supus Satanei.

Ce leg#tur# au to!i ceilal!i oameni cu p#catul lui 
Adam?
Noi to!i am mo"tenit acest p#cat de la protop#rin!ii 
no"tri. A"a cum mo"tenim anumite boli de la p#rin!ii 
no"tri, tot a"a am mo"tenit "i p#catul de la str#mo"ii 
neamului omenesc.

Acesta a fost singurul p#cat pentru care a venit 
Hristos s#-i mântuiasc# pe oameni?
Nu. Acestui p#cat dintâi i s’au ad#ugat nenum#rate 
alte p#cate; astfel încât, dup# o vreme mai îndelungat#, 
oamenii au c#zut cu totul sub puterea Satanei.

De ce nu a ridicat Dumnezeu un om mare – un 
geniu – ca s# s#vâr"easc# lucrarea lui Hristos "i 



29s#-L cru!e în felul acesta pe Fiul S#u cel ve"nic?
Pentru c# absolut to!i oamenii erau p#c#to"i "i mu-
ritori, chiar "i cei mai mari "i cei mai buni. Întreaga 
lume z#cea în p#cat. Satana "i moartea st#pâneau lu-
mea pân# la pogorîrea din ceruri a singurului Mân-
tuitor cu putin!#, mai puternic decât Satana, f#r# de 
p#cat "i f#r# de moarte, Care a adus neamului ome-
nesc eliberare "i mântuire.

Punctul al 4-lea din Simvolul Credin!ei

Care este punctul al 4-lea din Simvolul Credin!ei?
$i s’au r#stignit pentru noi în zilele lui Pon!iu Pilat, 
"i au p#timit "i s’au îngropat.

Cine au fost învinuitorii lui Iisus Hristos?
Preo!ii Evrei "i Fariseii, care-L pizmuiau pe Iisus 
Hristos pentru c# s#vâr"ise minuni mari, pe care ei 
nu le-au putut s#vâr"i, "i pentru c# poporul era mult 
mai apropiat de El decât de ei.

Cine a fost judec#torul care l-a osândit la moarte 
pe Iisus?
Pon!iu Pilat, guvernatorul Roman al Palestinei, ca 
reprezentant al Împ#ratului de la Roma.

De ce este pomenit în chip anume numele lui 
Pon!iu Pilat?
Pentru ca moartea lui Iisus Hristos s# fie înt#rit# 
istoric, tot astfel cum este pomenit "i numele Îm-
p#ratului Avgúst în scrierile evanghelice care istori-
sesc na"terea Lui.



30 Pentru ce p#cat sau f#r#delege L-a osândit Pilat la 
moarte pe Iisus?
Pentru nici un p#cat. Pilat însu"i a afirmat înaintea 
preo!ilor Evrei "i a poporului, gr#ind: „Nici o vin#„Nici o vin#Nici o vin# 
aflu în omul acesta” "i a repetat: „Iat# eu, înaintea” "i a repetat: „Iat# eu, înaintea "i a repetat: „Iat# eu, înaintea„Iat# eu, înainteaIat# eu, înaintea 
voastr# întrebându-l, nici o vin# am aflat întru omul 
acesta;”” de asemenea, "i a treia oar# a zis: „Dar ce r#u„Dar ce r#uDar ce r#u 
a f#cut acesta? Nici o vin# de moarte am aflat întru 
el.” Dar temându-se de Evrei, acesta L-a dat s# fie” Dar temându-se de Evrei, acesta L-a dat s# fie Dar temându-se de Evrei, acesta L-a dat s# fie 
r#stignit. /Luca 23:4,14,22; Ioánn 18:38 "i 19:4,6/

Cum a îng#duit dreptatea dumnezeiasc# s# sufe-
re Iisus o moarte atât de cumplit#, fiind pe deplin 
nevinovat?
El nu a murit pentru vreun p#cat al S#u, ci pentru 
p#catele noastre. Ve"nica dreptate a lui Dumnezeu 
a c#utat o astfel de jertf# curat# "i nepre!uit# pentru 
p#catul lui Adam "i pentru p#catele noastre.

A fost vreo pricin# pentru o jertf# atât de mare?
Da. Prin aceast# jertf#, Dumnezeu "i-a ar#tat iubirea 
Sa f#r# de margini fa!# de oameni. „El au iubit pre„El au iubit preEl au iubit pre 
noi "i au trimis pre Fiul s#u isp#"ire pentru p#catele 
noastre.” /I Ioánn 4:10/” /I Ioánn 4:10/ /I Ioánn 4:10/

De ce Îl numim pe Iisus Hristos „R#scump#r#tor”?
Pentru c# ne-a r#scump#rat din p#cate "i moarte, prin 
p#timirea Sa "i prin moartea pe cruce.

Cum a putut s# moar# Dumnezeu, fiind f#r#-de-
moarte?
El nu a murit ca Dumnezeu, ci ca om. Dumnezeirea 
"i sufletul S#u nu au gustat în nici un chip moartea.



31În ce const# m#re!ia unic# a jertfei lui Hristos?
În primul rând, în des#vâr"ita Sa nevinov#!ie; în al 
doilea rând, în iubirea S# f#r# de margini fa!# de oa-
meni "i în ascultarea Sa fa!# de Tat#l; iar în al treilea 
rând, în moartea Sa de bun# voie pentru mântuirea 
p#c#to"ilor.

Punctul al 5-lea din Simvolul Credin!ei

Care este punctul al 5-lea din Simvolul Cre-
din!ei?
$i au înviat a treia zi, dupre Scripturi.

Care a fost cea mai mare biruin!# a lui Hristos?
Învierea Sa din mor!i.

Ce a ar#tat mai presus de toate dumnezeirea Sa 
atotputernic#?
Iar#"i, învierea Sa.

Ce lucru a înt#rit mai presus de toate biruin!a lui 
Hristos asupra Satanei?
Pogorârea Sa la Iad.

Ce este Iadul?
Împ#r#!ia întunericului din cele mai de jos ale p#-
mântului, unde Satana are st#pânire asupra mor!ii. 
Hristos a putut „prin moarte s# surpe pre cela ce are 
st#pânia mor!ii, adec# pre diavolul.” /Evrei 2:14/

Ce a f#cut Hristos în Iad?
Prin pogorîrea Sa la Iad, El l-a f#cut pe Satana s# 
tremure "i s# fug# de la fa!a Sa. Miliarde de suflete 



32 omene"ti care se chinuiau acolo s’au bucurat de 
pogorîrea lui Hristos.

Ce a f#cut Hristos pentru acele suflete omene"ti?
Le-a propov#duit Evanghelia Sa – Vestea cea Bun# 
– "i a înt#rit biruin!a Sa asupra Satanei "i asupra 
mor!ii. $i, pentru c# mul!i au primit-o, s’au mântuit.

În ce zi s’a petrecut învierea lui Hristos?
În a treia zi dup# moartea Sa, întocmai cum a vestit 
de mai multe ori ucenicilor Lui. A murit Vineri "i a 
înviat Duminic#.

Care au fost cei dintâi martori ai învierii lui 
Hristos?
Str#jerii, care primiser# porunc# de la Evrei s# 
p#zeasc# mormântul S#u.

Cui au vestit ace"tia învierea lui Hristos?
Preo!ilor "i c#peteniilor Evreilor.

Cum au r#spuns c#peteniile "i preo!ii la aceast# 
veste?
S’au temut "i s’au tulburat, i-au cump#rat pe str#jeri 
cu argin!i mul!i "i le-au poruncit s# mearg# "i s# 
r#spândeasc# vestea c# „ucenicii lui, noaptea venind,ucenicii lui, noaptea venind, 
au furat pre el, dormind noi.” /Matthei 28:13/” /Matthei 28:13/ /Matthei 28:13/

Care este cel dintâi dintre ucenicii lui Hristos ce a 
aflat despre învierea Sa?
La mormântul S#u, îngerii au gr#it femeilor 
Galileene: „Ce c#uta!i pre cel viu între cei mor!i ?„Ce c#uta!i pre cel viu între cei mor!i ?Ce c#uta!i pre cel viu între cei mor!i ? 
Nu este aici, ci s’au sculat.” /Luca 24:5/” /Luca 24:5/ /Luca 24:5/



33A ar#tat Hristos Învierea Sa din mor!i în chip de 
net#g#duit, "i cui ?
Da, El s’a ar#tat viu, în trup, ucenicilor "i urm#torilor 
S#i – nu o dat#, ci de mai multe ori, vreme de 40 zile, 
a"a cum scrie în Evanghelii, în Faptele Apostolilor, 
în Epistolele Apostolilor "i în Apocalips#.

Ce a f#cut Hristos în cele 40 de zile dintre Învierea 
"i În#l!area Sa la cer?
I-a înv#!at pe ucenicii S#i cele mai adânci taine ale 
Împ#r#!iei lui Dumnezeu /Faptele Apostolilor 1:3/

De ce este scris c# Hristos a înviat a treia zi „du-
pre Scripturi”?
Pentru c# Învierea Sa a fost prorocit# în Vechiul 
Leg#mânt. /Psalm 14:9-10; Isaia 52/ Însu"i Hristos 
S’a asem#nat pe Sine cu Iona Prorocul, spunând: „C#„C#C# 
precum a fost Iona în pântecele chitului trei zile "i 
trei nop!i, a"a va fi Fiul Omului în inima p#mântului 
trei zile "i trei nop!i.” /Matthei 12:40/ $i iar#"i, dup#” /Matthei 12:40/ $i iar#"i, dup# /Matthei 12:40/ $i iar#"i, dup# 
învierea Sa, le-a zis Apostolilor: „A"a este scris, "i a"a„A"a este scris, "i a"aA"a este scris, "i a"a 
trebuia s# p#timeasc# Hristos, "i a treia zi s# învie 
din mor!i.” /Luca 24:46/” /Luca 24:46/ /Luca 24:46/

Punctul al 6-lea din Simvolul Credin!ei

Care este punctul al 6-lea din Simvolul Credin!ei?
$i s’au n#l!at la ceriuri "i "ade de-a dreapta Tat#lui.

Când S’a în#l!at Domnul de la p#mânt la cer?
În a patrusprezecea zi dup# învierea Sa.

Cum numim aceast# zi?



34 Ziua În#l!#rii. 

În ce loc S’a în#l!at Domnul Iisus la cer?
Pe Muntele M#slinilor.

Cine au fost martorii În#l!#rii Sale?
To!i ucenicii S#i credincio"i.

De ce S’a în#l!at Domnul la cer?
Deoarece "i-a încheiat slujirea Sa înaintea oamenilor, 
a mers în l#ca"ul S#u ve"nic.

S’a în#l!at Hristos la cer cu trupul S#u omenesc?
Da, cu trupul S#u omenesc, Care a înviat din mor!i.

De ce S’a în#l!at în chip v#zut, înaintea multor 
martori ?
Ca s#-i încredin!eze pe to!i cei ce cred în El c# "i ei 
se vor în#l!a astfel la cer dup# învierea cea de ob"te.

Ce înseamn# cuvintele: „$ade de-a dreapta Ta-
t#lui?”
Iisus Hristos are aceea"i m#rire, slav# "i putere cu Ta-
t#l. Înaintea în#l!#rii Sale, El i-a încredin!at pe uce-
nicii S#i, spunându-le: „Datu-mi-s’au toat# st#pâni-
rea în cer "i pre p#mânt.” /Matthei 28:18/

Punctul al 7-lea din Simvolul Credin!ei

Care este punctul al 7-lea din Simvolul Credin!ei?
$i iar#"i va s# vie, cu slav#, s# judece viii "i mor!ii, a 
c#ruia Împ#r#!ie nu va avea sfâr"it.



35Ce ne înva!# articolul al 7-lea din Simvolul 
Credin!ei?
Despre a doua venire a lui Hristos, despre judecata Sa 
asupra celor vii "i asupra celor mor!i "i despre înf#p-
tuirea des#vâr"it# a ve"nicei Sale Împ#r#!ii cere"ti.

Se va deosebi cea de-a doua venire a lui Hristos de 
cea dintâi?
Se va deosebi, "i va fi întru totul diferit#. Întâia Sa 
venire a fost în mare smerenie, spre a sluji oamenilor 
"i spre a se jertfi pentru ei. A doua Sa venire va fi 
cu m#rire "i cu slav#, spre judecata oamenilor, vii "i 
mor!i.

Cum a înf#!i"at El a doua venire a Sa?
El a zis: „Iar când va veni Fiul Omului întru slava 
sa, "i to!i sfin!ii îngeri cu dânsul, atunci va "edea pre 
scaunul slavei sale; "i se vor aduna înaintea lui toa-
te neamurile, "i va desp#r!i pre dân"ii unul de altul, 
precum desparte p#storul oile de capre.” /Matthei 
25:31-33/ Iar dup# aceea îi va judeca pe cei drep!i "i 
pe cei nedrep!i, dup# faptele lor.

Exist# vreo ar#tare a venirii Sale?
Sânt câteva. De pild#, Sfântul Apostol Pavel, mân-
gâindu-i pe aceia întrista!i din pricina celor r#posa!i 
ai lor, zice: „C# însu"i Domnul întru porunc#, întru„C# însu"i Domnul întru porunc#, întruC# însu"i Domnul întru porunc#, întru 
glasul arhanghelului "i întru trâmbi!a lui Dumnezeu 
se va pogorî din cer, "i cei mor!i întru Hristos vor 
învia întâi .” /I %essalonikeni 4:16/” /I %essalonikeni 4:16/ /I %essalonikeni 4:16/

Mai este vreo m#rturie din ceruri despre a doua Sa 
venire?



36 Da. La În#l!area Sa, s’au ar#tat doi îngeri care le-au 
spus Apostolilor: „Ce sta!i c#utând spre cer? Acest 
Iisus carele s’au în#l!at dela voi la cer, a"a va veni 
precum a!i v#zut pre el mergând la cer.” /Faptele 
Apostolilor 1:11/
 
Ce ne mai este descoperit despre Judecata de Apoi?
Însu"i Hristos a spus c# atunci când va veni a doua 
oar#, întru slava "i puterea Sa, „va r#spl#ti fiec#ruia„va r#spl#ti fiec#ruiava r#spl#ti fiec#ruia 
dupre faptele lui.” /Matthei 16:27/” /Matthei 16:27/ /Matthei 16:27/

Ce va zice El atunci celor buni "i credincio"i?
„Veni!i binecuvânta!ii P#rintelui meu, mo"teni!i îm-
p#r#!ia cea g#tit# vou# dela întemeierea lumii.” /Mat-
thei 25:34/

Dar ce va spune celor r#i "i necredincio"i?
„Duce!i-v# dela mine, blestema!ilor, în focul cel 
vec nic, carele este g#tit diavolului "i îngerilor lui.” 
/Matthei 25:41/

$i ce se va întâmpla la sfâr"it?
Cei drep!i vor merge la via!a ve"nic# "i fericit#, iar 
cei p#c#to"i la chinul ve"nic.

Cum va fi a doua venire a Domnului?
Într’o clip#! „C# precum iese fulgerul dela r#s#rit "i 
se arat# pân# la apus, a"a va fi "i venirea Fiului Omu-
lui,” a zis El. /Matthei 24:27/

Când va fi a doua Sa venire, Judecata de Apoi "i 
sfâr"itul lumii?
Nu ne este descoperit# vremea când vor avea loc 



37aceste înfrico"ate întâmpl#ri. Dumnezeu numai ne-a 
îndemnat s# fim mereu preg#ti!i s# Îl întâmpin#m. 
Pentru aceasta, „Priveghea!i, a zis El, "i fi!i gata, c# în 
ceasul care nu gândi!i, Fiul Omului va veni.” /Matthei 
24:44/

Cum s# ne preg#tim pentru aceast# înfrico"#toare 
zi?
Prin dreapta-cugetare, dreapta-sim!ire "i dreapta-
f#ptuire, dup# înv#!#tura Sa, dup# pove!ele Bisericii 
"i dup# pilda Sfin!ilor S#i.

A pomenit Hristos vreun semn al apropierii 
sfâr"itului?
Da. El a pomenit aceste semne: r#zboaie, revo-
lu!ii, cutremure, revolte, foamete, molime, n#paste, 
înv#!#tori mincino"i, tr#d#ri, cre"terea urii "i îm-
pu!inarea dragostei, priveli"ti înfrico"#toare, semne 
neobi"nuite pe cer, vrajb# "i tulbur#ri între popoare 
"i altele. (vezi Matthei 24 "i Luca 21)

Sântem încredin!a!i c# Hristos va birui toate 
acestea?
Pe deplin. În toate aceste n#paste, Domnul "i Mân-
tuitorul nostru va mântui multe suflete omene"ti, a"a 
cum a prorocit la începutul tragediei neamului ome-
nesc. Nici unul dintre cei ce cred în El "i Îi cheam#cheam# 
numele nu va pieri.

Punctul al 8-lea din Simvolul Credin!ei

Care este punctul al 8-lea din Simvolul Credin!ei?
(Cred) $i întru Duhul Sfânt, Domnul, de-via!#-



38 f#c#torul, carele din Tat#l purcede, cela ce cu Tat#l 
"i cu Fiul este împreun#-închinat "i împreun#-sl#vit, 
carele au gr#it prin proroci.

De ce Duhul Sfânt este numit „Domnul”?
Este numit astfel tot a"a cum Tat#l "i Fiul sânt nu-
mi!i Domnul.

A"adar, Duhul Sfânt este Dumnezeu?
Cu adev#rat este, Dumnezeu adev#rat din Dumne-
zeu adev#rat, "i nu se na"te din Tat#l, a"a cum se 
na"te doar Fiul, ci purcede din Tat#l.

Cum putem atunci spune c# credem într’un sin-
gur Dumnezeu?
Cu adev#rat credem într’un singur Dumnezeu, 
despre Care ne-a fost dezv#luit# prin Hristos cea Care ne-a fost dezv#luit# prin Hristos cea 
mai înalt# tain# – aceasta este taina des#vâr"itei 
în!elegeri a celor Trei Ipostasuri (Persoane) dumne-
zeie"ti ale aceleia"i Fiin!#ri (Esen!e) dumnezeie"ti. 
De aceea vorbim despre întreitul Dumnezeu sau de-
spre Treimea întru Unime, despre Unul Dumnezeu.

Oare Dumnezeu S’a descoperit pe Sine în Vechiul 
Leg#mânt ca Treime Sfânt#?
Nu întru totul l#murit. Isaia a v#zut în vedenia sa Se-
rafimii cântându-I lui Dumnezeu pe Scaun: „Sfânt,„Sfânt,Sfânt, 
sfânt, sfânt (este) Domnul Savaoth.” /Isaia 4:3/ Re-” /Isaia 4:3/ Re- /Isaia 4:3/ Re-
petarea întreit# a cuvântului sfânt închipuie cele trei 
persoane dumnezeie"ti. A se vedea "i Facerea 1:26.

De ce nu S’a descoperit l#murit Dumnezeu pe 
Sine în Vechiul Leg#mânt ca Treime Sfânt#?



39A"a cum nici omul nu-"i descoper# tainele sale l#un-
trice înaintea slugilor "i str#inilor, ci numai în fa!a 
copiilor s#i, tot astfel nici Dumnezeu nu "i-a desco-
perit taina fiin!#rii Sale oamenilor „str#ini,” care au 
fost slugi "i robi ai Legii, ci a p#strat aceast# desco-
perire pentru copiii S#i iubi!i, ai Noului Leg#mânt.

În ce m#sur# este descoperit# Sfânta Treime în 
Noul Leg#mânt?
Numai pe cât poate omul s# în!eleag# cât este înc# în 
trup. Arhanghelul Gavriil i-a vestit Preasfintei Fecio-
are: „Duhul Sfânt se va pogorî preste tine "i puterea 
celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea "i Sfântul 
ce se va na"te din tine Fiul lui Dumnezeu se va che-
ma.” /Luca 1:35/ Astfel este pomenit# toat# Treimea: 
(Sfântul) Duh, (Sfântul) Tat# "i (Sfântul) Fiu.

Mai e "i un alt exemplu?
Da. La botezul lui Iisus în râul Iordan, „s’a deschis„s’a deschiss’a deschis 
cerul "i s’au pogorît Duhul Sfânt în chip trupesc, ca 
un porumb, preste dânsul, "i glas din cer s’au f#cut, 
zicând: Tu e"ti Fiul meu cel iubit, întru tine bine am 
voit.” /Luca 3:21-22/” /Luca 3:21-22/ /Luca 3:21-22/

Mai sânt "i altele?
Sfântul Ioánn Evanghelistul spune limpede: „C#ci„C#ciC#ci 
trei sânt cari m#rturisesc în cer: Tat#l, Cuvântul "i 
Sfântul Duh; "i ace"ti trei una sânt.” /I Ioánn 5:7/” /I Ioánn 5:7/ /I Ioánn 5:7/ 
Prin numele „Cuvântul,” Sfântul Apostol Ioánn Îl 
arat# pe Fiul, a"a cum se vede "i din Evanghelia sa. 
/Ioánn 1:14/

Mai este vreunul?



40 Domnul Iisus a poruncit ucenicilor S#i: „Drept aceea, 
mergând înv#!a!i toate neamurile, botezând pre ei în-
tru numele Tat#lui "i al Fiului "i al Sfântului Duh.” 
/Matthei 28:19/

De ce este Sfântul Duh numit „de-via!#-f#c#to-
rul”?
Pentru c# nu poate fi via!# adev#rat# f#r# Duhul Sfânt 
– nici în cer, nici pe p#mânt.

De ce numai Biserica Ortodox# înva!# c# Sfântul 
Duh „din Tat#l purcede”, "i nu "i din Fiul, a"a cum 
înva!# neortodoc"ii?
Pentru c# Biserica Ortodox# cuget# logic c# Dum-
nezeu "tie despre Sine mai bine decât "tiu oamenii 
despre El. Iar Domnul "i Dumnezeul nostru Iisus 
Hristos, Vestitorul tuturor tainelor dumnezeie"ti, 
Le-a descoperit ucenicilor S#i c# Sfântul Duh pur-
cede numai de la Tat#l, spunând: „Duhul adev#rului„Duhul adev#ruluiDuhul adev#rului 
carele dela Tat#l purcede, acela va m#rturisi pentru 
mine.” /Ioánn 15:26/” /Ioánn 15:26/ /Ioánn 15:26/

De ce se spune c# Sfântul Duh a gr#it prin proroci?
Pentru c# chiar a"a "i este. Sfântul Petru scrie: „nici 
o prorocie a Scripturii nu se tâlcuie"te dupre soco-
tin!a fie"tec#ruia: c# nu prin voia oamenilor s’a f#cut 
vreodat# prorocie, ci purtându-se de Duhul Sfânt au 
gr#it oamenii cei sfin!i ai lui Dumnezeu.” /II Petru 
1:20-21/

Nu sânt "i Apostolii însufla!i "i îndruma!i de Du-
hul Sfânt?
De bun# seam#. Dar de acest lucru nu se pomene"te 



41în Simvolul Credin!ei pentru c# nu a fost t#g#duit 
niciodat# de nimeni. Sânt pomeni!i numai prorocii 
pentru c# în vremurile de atunci ereticii t#g#duiau c# 
Vechiul Leg#mânt a fost scris sub însuflarea Sfântu-
lui Duh. 

S’a ar#tat Sfântul Duh vreodat# în chip v#zut?
S’a ar#tat în chip de porumbel la botezul lui Hristos. 
De asemenea, s’a ar#tat în chip de „limbi de foc” "i 
s’a pogorît peste Apostoli în ziua Cincizecimii, în a 
cincizecea zi dup# Înviere.

Poate fiecare Cre"tin s# aib# în sine pe Sfântul 
Duh?
Da, dup# cuvintele mustr#toare ale lui Hristos: 
„Deci dac# voi, vicleni fiind, "ti!i s# da!i daruri buneDeci dac# voi, vicleni fiind, "ti!i s# da!i daruri bune 
copiilor vo"tri, cu cât mai vârtos Tat#l cel din cer 
va da Duh Sfânt celora ce cer dela dânsul?” /Luca” /Luca /Luca 
11:13/ Iar Sfântul Apostol Pavel a scris: „Au nu "ti!i„Au nu "ti!iAu nu "ti!i 
c# sânte!i casa lui Dumnezeu, "i Duhul lui Dumne-
zeu locuie"te întru voi?”” /I Corintheni 3:16/

Ce daruri dobândim prin primirea Sfântului 
Duh?
Toate darurile bune cu putin!#, precum: în!elepciu-
nea, în!elegerea, chibzuin!a, cunoa"terea, frica lui 
Dumnezeu, b#rb#!ia, smerenia, cur#!ia, sfin!enia "i 
altele.

Cum s# ne învrednicim de Duhul Sfânt "i darurile 
Sale?
Prin p#zirea cu str#"nicie a inimii "i a limbii noastre; 
prin rug#ciune "i dragoste; prin Sfintele Taine.



42 Punctul al 9-lea din Simvolul Credin!ei

Care este punctul al 9-lea din Simvolul Credin!ei?
(Cred) Întru Una, Sfânt#, Soborniceasc# "i Aposto-
liceasc# Biseric#.

Ce este Biserica?
Este o comunitate unic# în istoria omenirii. Ea este 
familia lui Dumnezeu, f#urit# prin cuvântul "i sân-
gele lui Iisus Hristos, cârmuit# "i însuflat# de Dum-
nezeu prin Sfântul Duh.

Ce a spus Hristos despre Biseric#?
El a zis: „Voi„VoiVoi  zidi Biserica Mea, "i por!ile iadului 
nu o vor birui.” /Matthei 16:18/” /Matthei 16:18/ /Matthei 16:18/

Cine este Capul Bisericii?
Hristos Cel ve"nic viu, Care a spus: „$i iat# eu cu voi„$i iat# eu cu voi$i iat# eu cu voi 
sânt în toate zilele, pân# la sfâr"enia veacului, Amin.”” 
/Matthei 28:20/ $i Sfântul Apostol Pavel a vorbit 
despre felul în care Tat#l Ceresc L-a pream#rit pe 
Fiul S#u, Iisus Hristos: „"i pre el au dat cap (…) Bi-„"i pre el au dat cap (…) Bi-"i pre el au dat cap (…) Bi-
sericii,  carea este trupul lui.” /Efeseni 1:22-23/” /Efeseni 1:22-23/ /Efeseni 1:22-23/

Care este leg#tura între Hristos "i cei din Biserica 
Sa?
Sfântul Apostol Pavel a l#murit-o limpede prin cu-
vintele: „Iar voi sânte!i trupul lui Hristos, "i m#dul#ri„Iar voi sânte!i trupul lui Hristos, "i m#dul#riIar voi sânte!i trupul lui Hristos, "i m#dul#ri 
(fiecare) în parte.” /I Corintheni 12:27/” /I Corintheni 12:27/ /I Corintheni 12:27/

Cine sânt m#dularele (membrii) Bisericii?
To!i acei b#rba!i "i femei uni!i prin aceea"i credin!# 
"i n#dejde, lega!i prin aceea"i lege dumnezeiasc# a 



43dragostei, sfin!i!i prin acelea"i Sfinte Taine, care 
se afl# sub îndrumarea unor episcopi "i preo!i le-
giui!i.

Prin ce se deosebe"te Biserica de toate celelalte so-
ciet#!i "i organiza!ii lume"ti, cu privire la membrii 
acestora?
Din Biseric# fac parte "i cei mor!i – ceea ce nu afl#m 
la nici una dintre organiza!iile lume"ti.

Cum se întâmpl# aceasta?
Când m#dularele Bisericii mor pe p#mânt, se despart 
de trupurile lor, dar nu "i de Biseric#. Sufletele lor 
merg în Biserica Cereasc#. De aceea sânt dou# aripi 
ale Bisericii: cea v#zut# "i cea nev#zut#. 

Cine sânt m#dularele Bisericii v#zute?
To!i Cre"tinii care tr#iesc în trupuri v#zute "i care 
lupt# pentru des#vâr"irea Cre"tineasc#.

Cine sânt m#dularele Bisericii nev#zute?
To!i Cre"tinii care au murit în credin!a lui Hristos 
din ultimele nou#sprezece veacuri, precum "i Drep!ii 
Vechiului Leg#mânt, pe care Domnul i-a mântuit 
prin pogorîrea Sa la Iad.

Oare p#rin!ii, fra!ii, surorile, copiii, rudele "i prie-
tenii no"tri r#posa!i apar!in Bisericii nev#zute?
De bun# seam#, cu o singur# condi!ie – s# fi tr#it "i 
s# fi murit Cre"tini.

Care Biseric# este mai numeroas#, cea v#zut# sau 
cea nev#zut#?



44 Cea nev#zut# este mult mai numeroas#. $i acest nu-
m#r cre"te neîncetat.

Este vreo leg#tur# între Biserica v#zut# "i cea 
nev#zut#?
Este. Noi o numim p#rt#"ia sfin!ilor.

Ce înseamn# „p#rt#"ia sfin!ilor”?
Rug#ciunile "i faptele de milostenie ale m#dularelor 
vii pentru cei r#posa!i pe de o parte, precum "i ru-
g#ciunile "i mijlocirea celor r#posa!i pentru cei vii, 
pe de alta.

Care sânt însu"irile de c#p#tâi ale Bisericii lui 
Hristos?
Biserica lui Hristos este Una, Sfânt#, Soborniceasc# 
"i Apostoleasc#.

De ce spunem c# Biserica este „una”?
Pentru c# ea este un singur trup duhovnicesc cu un
singur cap, Iisus Hristos, "i cu un singur Sfânt Duh, 
Care s#l#"luie"te în ea. Sfântul Apostol vorbe"te des-
pre unirea în "apte chipuri a Bisericii, zicând: „(Este)„(Este)(Este) 
un trup "i un Duh, (...) o n#dejde; un Domn, o 
credin!#, un botez, un Dumnezeu "i Tat#l tuturor.””3 
/Efeseni 4:4-6/

Cum trebuie în!eleas# autocefalia fiec#rei Biserici 
locale din sânul Bisericii Ortodoxe R#s#ritene?
Fiecare Biseric# este autonom# în folosirea limbii 
3 Conform originalului Grecesc, un/o are aici func!ie de numeral, nu 
de articol nehot#rît (precum "i în toate locuri unde se întâlne"te în 
Crez). (n.red.)



45poporului, într’o anumit# m#sur# în ceea ce prive"te 
organizarea extern#, care se supune Dreptului Cano-
nic. Altminteri, ele sânt dependente unele de altele 
ca m#dulare ale aceluia"i trup unic al lui Hristos, ca 
ramuri ale aceluia"i copac, ce î"i trag seva din aceea"i 
r#d#cin# "i prin acelea"i artere. 

Care sânt ast#zi Bisericile autocefale în Biserica 
Ortodox# R#s#ritean#?
Biserica Constantinopolei, a Ierusalimului, a Ale-
xandriei, a Antiohiei, Biserica Greac#, a Ciprului, a 
Sinaiului, Sârb#, Bulgar#, Rus#, Român#, Georgian#, 
Albanez#, Polonez#, Ceh# "i Slovac#.

Sânt acestea asemenea (egale) între ele?
Sânt egale, pricin# pentru care se numesc Bise-
rici-surori. Biserica Rusiei "i cele din Balcani mai 
numesc înc# Biserica Constantinopolei „Biseric#-
Mam#” pentru c# de la Constantinopole (Bizan!) au 
primit Cre"tinismul.

Care este cea mai înalt# autoritate în Biserica 
Ortodox# a R#s#ritului?
Sinodul Ecumenic, care cuprinde reprezentan!ii tu-
turor Bisericilor autocefale surori.

Care este cea mai înalt# autoritate în Bisericile 
locale?
Patriarhul, Mitropolitul sau Arhiepiscopul, împreu-
n# cu Sinodul Episcopilor.

Se poate mântui omul în afara Bisericii?
Nu se poate mântui, pentru c# Biserica este vistierul 



46 harului lui Dumnezeu, f#r# de care nimeni nu se 
poate mântui – ca o mâna desprins# de trup.

De ce se nume"te Biserica „sfânt#”?
Pentru c# ea este sfin!it# prin sfin!enia Întemeie-
torului ei, Iisus Hristos, prin cuvintele Sale sfinte, 
prin faptele, prin jertfa Sa "i pentru c# scopul ei este 
s#-i sfin!easc# pe oameni. $i, în sfâr"it, pentru c# 
a dat "i nu contene"te s# dea mul!ime de sfin!i "i 
mucenici.

Ce scrie în Sfânta Scriptur# despre sfin!enia Bi-
sericii?
Iat# un exemplu: „Hristos au iubit Biserica "i pre 
sine s’au dat pentru dânsa, ca pre ea s# o sfin!easc#, 
cur#!indu-o cu baia apei întru grai, ca s# o puie îna-
inte pre ea lui"i sl#vit# Biseric#, neavând întin#ciune, 
au zbârcitur#, au altceva de acest fel, ci ca s# fie sfânt# 
"i f#r# de prihan#.” /Efeseni 5:25-27/

P#c#to"ii din Biseric# o întineaz# oare pe aceasta 
cu p#catele lor?
P#c#to"ii se întineaz# pe ei în"i"i, nu Biserica întreag# 
– a"a dup# cum nici fumul ce iese pe co" nu poate s# 
strice întreaga atmosfer# a P#mântului.

Îi ajut# Biserica pe p#c#to"i s# se îndrepte?
Da, foarte mult. Aceasta "i este una din datoriile de 
c#p#tâi ale Bisericii, de a-i cur#!a pe p#c#to"i de p#-
catele lor "i de a-i face m#dulare sfin!ite din sfânta 
familie a lui Dumnezeu.

Ce face Biserica în privin!a p#c#to"ilor care 



47resping cu înc#p#!ânare chemarea ei la poc#in!#?ping cu înc#p#!ânare chemarea ei la poc#in!#?
Pe ace"tia îi taie din trupul ei ca pe ni"te m#dulare 
necurate, dup# cuvintele lui Hristos: „Iar de nu va„Iar de nu vaIar de nu va 
asculta nici de biseric#, fie !ie ca un p#gân "i ca un 
vame".” /Matthei 18:17/” /Matthei 18:17/ /Matthei 18:17/

De ce se nume"te Biserica „soborniceasc#”?
Pentru c# nu este îngr#dit# de spa!iu, timp, ras# sau 
limb#. Ea este menit# întregii omeniri. Domnul cel 
Înviat i-a îndrumat astfel pe Apostoli: „Mergând,„Mergând,Mergând, 
înv#!a!i toate neamurile.”” /Matthei 28:19/

Mai este vreo pricin# pentru care numim Biserica 
„soborniceasc#”?
Biserica se mai nume"te soborniceasc# (universal#) "i 
pentru c# în ea sânt cuprinse toate adev#rurile "i toa-
te mijloacele trebuincioase pentru mântuirea fiec#rui 
suflet omenesc din lume.

De ce se nume"te Biserica „apostoleasc#”?
Pentru c# în Biseric# s’au p#strat deplin#tatea duhu-
lui, înv#!#turii "i lucr#rii Apostolilor lui Hristos. 

Oare trebuie Biserica s# se supun# întru toate 
Apostolilor?
Întru toate.

De ce?
Pentru c# Hristos i-a ales pe Apostoli "i le-a dat pu-
tere s# vorbeasc# "i s# lucreze în numele S#u. El a 
spus: „Înc# "i voi m#rturisi!i, c# dintru început cu 
mine sânte!i.” /Ioánn 15:27/
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ascult#m pe Hristos?
Trebuie, pentru c# El le-a spus Apostolilor: „Cine 
priime"te pre voi, pre mine priime"te.” /Matthei 
10:40/ $i mai mult, El a osândit ora"ele care nu-i vor 
primi pe Apostoli cu aceste cuvinte înfrico"#toare: 
„Amin zic vou#, mai lesne va fi p#mântului Sodomului 
"i Gomorrului în ziua judec#!ii, decât cet#!ii aceleia.” 
/Matthei 10:15/

Ce putere deosebit# le-a dat Domnul Apostolilor 
S#i?
S# lege "i s# dezlege. „Oricâte ve!i lega pre p#mânt, 
vor fi legate în cer; "i oricâte ve!i dezlega pre p#mânt, 
vor fi dezlegate în cer.” /Matthei 18:18/ $i la fel, în 
leg#tur# cu aceasta: „C#rora ve!i ierta p#catele, ier-
ta-se-vor lor; c#rora ve!i !inea, !inute vor fi.” /Ioánn 
20:23/

Ce este „succesiunea apostoleasc#”?
Ierarhia legiuit#, adic# "irul neîntrerupt al înmân#rii 
harului "i st#pâniei în Biseric# de la Apostoli la epis-
copi, iar de la episcopi la preo!i "i diaconi, prin hi-
rotonie.

A p#strat str#vechea noastr# Biseric# R#s#ritean# 
în chip ne"tirbit succesiunea apostoleasc#?
Da.

Este pentru noi o fericire "i o cinste c# ne-am 
n#scut "i am crescut în sânul acestei Biserici?
Într’adev#r, este. Trebuie s# mul!umim lui Dumnezeu 
"i p#rin!ilor no"tri pentru aceasta.
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Care este punctul al 10-lea din Simvolul Credin!ei?
M#rturisesc un Botez întru l#sarea p#catelor.

Ce este botezul?
Este o sfânt# treapt# de început (sau sfânt# slujb#), 
prin care ne facem m#dulare legiuite ale Bisericii.

Câte Sfinte Taine sânt în Sfânta Biseric# Orto-
dox#?
Sânt "apte Sfinte Taine: Botezul, Mirungerea, Îm-
p#rt#"ania, Spovedania, Preo!ia, Cununia "i Maslul.

De ce în Simvolul Credin!ei este pomenit# numai 
Sfânta Tain# a Botezului?
Mai întâi de toate pentru c# prin Sfânta Tain# a 
Botezului noi primim har, ca fii nou-n#scu!i ai lui 
Dumnezeu, spre a fi Cre"tini. Numai dup# aceasta 
ne este îng#duit s# ne apropiem de celelalte Sfinte 
Taine, pentru sporirea noastr# duhovniceasc#.

Mai este "i vreo alt# pricin#?
O alt# pricin# este "i aceea c# în vremea în care s’a 
alc#tuit Simvolul Credin!ei au existat dispute între 
P#rin!ii Bisericii Ortodoxe "i unii eretici cu privire 
la Sfânta Tain# a Botezului; pe când în privin!a 
celorlalte Sfinte Taine nu erau neîn!elegeri.

De ce spunem „un (singur) botez”?4

Pentru c# Sfânt# Tain# a Botezului se s#vâr"e"te o 

4 Vezi nota 3. (n.red.)
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cum trupe"te ne na"tem o singur# dat#, tot astfel "i 
duhovnice"te ne putem na"te numai o singur# dat#. 
Botezul este na"terea noastr# duhovniceasc#.

Punctul al 11-lea din Simvolul Credin!ei

Care este punctul al 11-lea din Simvolul Credin!ei?
A"tept învierea mor!ilor.

Ce înseamn# „învierea mor!ilor”?
Înseamn# c# Dumnezeu, prin puterea Sa, va face ne-
muritoare nu numai sufletele, ci "i trupurile noastre. 
Mai înseamn# "i c# fiecare suflet nemuritor va fi, du-
p# faptele sale, înve"mântat în trupul s#u nemuritor.

Sânt deosebiri între trupuri?
Sânt. Exist# trupuri fire"ti "i trupuri duhovnice"ti. 
/I Corintheni 15:44/

Mor!ii vor învia în acelea"i trupuri cu care au fost 
îngropa!i?
Nu, aceste trupuri sânt vremelnice. Ei vor învia în 
trupurile duhovnice"ti, ce sânt nepieritoare.

Cum îi va învia Dumnezeu pe cei mor!i?
Prin cuvântul S#u – dup# cum tot prin cuvântul S#u 
a f#cut "i lumea, tot astfel cum prin cuvântul S#u a 
înviat o copil# moart#, "i pe un tân#r mort, "i pe La-
z#r. Tot astfel va fi "i la învierea cea de ob"te. „Mor!ii„Mor!iiMor!ii 
vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, "i cari vor auzi, 
vor fi vii.”” /Ioánn 5:25/
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mor!ilor?
Trupurile lor vor fi preschimbate „într’o clipit#” în 
trupuri duhovnice"ti, dup# faptele "i caracterul lor.

Când va avea loc învierea cea de ob"te?
La sfâr"itul lumii, când Dumnezeu va g#si c# s’a îm-
plinit num#rul celor mântui!i "i ale"i.

În ce stare sânt sufletele celor mor!i pân# la 
înviere?
Sânt într’o stare care precede fericirea sau chinurile 
ve"nice, dup# faptele fiec#ruia s#vâr"ite cât timp au 
fost în trupurile lor, pe p#mânt.

La care judecat# este osândit sufletul, pentru o 
vreme, la fericire sau la chin?
La a"a numita Judecat# de sine sau vremelnic#.

Când are loc Judecata de sine?
Îndat# dup# moartea omului.

La care judecat# este omul osândit la fericire sau la 
chinuri ve"nice?
La Judecata cea de ob"te sau cea de apoi, care se mai 
nume"te "i Înfrico"ata Judecat#.

Când va fi Judecata de Apoi ?
La sfâr"itul lumii, dup# învierea mor!ilor.

Ce deosebire este între Judecata de sine "i Judecata 
de Apoi?
La Judecata de sine este judecat doar sufletul unei 
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sufletul "i trupul, împreun#.

De ce nu se pot împ#rt#"i sufletele drep!ilor de fe-
ricirea ve"nic# în Împ#r#!ia Cerurilor îndat# dup# 
ie"irea din via!a aceasta?
Pentru c# ei ne a"teapt# pe noi, to!i ceilal!i, pe care nu 
ne-au uitat "i pentru care se lupt# ve"nic "i cu râvn#.

Mai este vreo alt# pricin#?
Da. Sufletele drep!ilor a"teapt# s# se uneasc# cu tru-
purile lor înviate, întocmai ca "i Hristos. Mul!imea 
de fiin!e omene"ti se va deosebi de mul!imea înge-
rilor în Împ#r#!ia cerurilor prin aceea c# cele dintâi 
vor fi în trupuri duhovnice"ti, pe când îngerii sânt 
des#vâr"it netrupe"ti.

Punctul al 12-lea din Simvolul Credin!ei

Care este punctul al 12-lea din Simvolul Credin!ei?
(A"tept) $i via!a veacului ce va s# fie.

Ce este via!a veacului care va s# fie?
Este via!a care va fi dup# moartea "i învierea noastr#.

Cum va fi via!a drep!ilor veacului care va s# fie?
O via!# dreapt# "i deplin# în prezen!a "i împreun# cu 
Dumnezeu "i cu casnicii cere"ti ai Domnului; via!a 
cur#!iei de cle"tar "i a slavei dumnezeie"ti, a luminii 
"i bucuriei ve"nice.

Ce a spus Hristos despre drep!ii veacului care va 
s# fie?



53El a spus: „Atunci drep!ii vor str#luci ca soarele în„Atunci drep!ii vor str#luci ca soarele înAtunci drep!ii vor str#luci ca soarele în 
împ#r#!ia Tat#lui lor. Cela ce are urechi de auzit, s# 
auz#.” /Matthei 13:43/” /Matthei 13:43/ /Matthei 13:43/

Oare se vor bucura to!i drep!ii în aceea"i m#sur# 
de slav# "i fericire?
De"i to!i se vor bucura de slav# "i fericire, dup# cu-
vintele apostolului /II Corintheni 2:4/, drep!i se vor 
deosebi a"a cum se deosebesc între ele Soarele, Luna 
"i stelele, precum s’a spus: „Alta (este) slava Soarelui,„Alta (este) slava Soarelui,Alta (este) slava Soarelui, 
"i alta slava Lunii, "i alta a stelelor: c# stea de stea se 
osebe"te în slav#.” /I Corintheni 15:41/” /I Corintheni 15:41/ /I Corintheni 15:41/

De ce nu-i mântuie"te Dumnezeu, în nem#rgini-
ta Sa milostivire, "i pe p#c#to"ii înd#r#tnici, pe cei 
f#r#-de-lege "i pe athei?
Pentru c# ace"tia nu doresc s# fie mântui!i. Ei res-
ping chemarea lui Dumnezeu, dispre!uiesc crucea lui 
Hristos, se împotrivesc legii lui Dumnezeu, prigo-
nesc Biserica "i pe credincio"i; într’un cuvânt, stau de 
partea Satanei, împotriva lui Dumnezeu "i niciodat# 
nu se c#iesc: „N’au crezut adev#rului, ci au binevoit„N’au crezut adev#rului, ci au binevoitN’au crezut adev#rului, ci au binevoit 
întru nedreptate.”” /II %essalonikeni 2:12/

Se pot poc#i p#c#to"ii dup# moarte?
Nu. Oamenii pot alege numai în lumea aceasta: ori 
s# fie slujitori de bun#voie ai lui Hristos, ori ai Sa-
tanei. Dup# moarte, fiecare se va al#tura st#pânului 
s#u, pe care l-a ales "i l-a urmat în via!a sa. Domnul 
Iisus a spus despre slujitorii s#i: „Unde sânt eu, acolo„Unde sânt eu, acoloUnde sânt eu, acolo 
"i slujitorul meu va fi.” /Ioánn 12:26/” /Ioánn 12:26/ /Ioánn 12:26/
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CELE $APTE SFINTE TAINE

Ce numim Sfânt# Tain#?
O Sfânt# Tain# este o lucrare sfin!itoare v#zut#, prin 
care nev#zuta putere mântuitoare, numit# har dum-
nezeiesc, revars# daruri minunate asupra celor ce o 
primesc. 

Ce este harul lui Dumnezeu?
Harul lui Dumnezeu sânt acele daruri ale lui Dum-
nezeu pe care Dumnezeu-Tat#l le d# prin Sfântul 
Duh "i pentru lucrarea Fiului.

Care sânt aceste daruri?
Toate darurile bune cu putin!#, care sânt de trebu-
in!# pentru na"terea din nou, sfin!irea "i mântuirea 
noastr#.

Ne mântuim numai prin harul lui Dumnezeu?
Da, dac# cu voie slobod# primim harul dumnezeiesc, 
prin credin!a cea v#dit# de buna f#ptuire.

Câte Sfinte Taine sânt în Biserica Ortodox#?
Sânt "apte: Botezul, Mirungerea, Împ#rt#"ania, Spo-
vedania, Preo!ia, Cununia "i Maslul.

Care dintre Sfintele Taine pot fi repetate "i care 
nu?

III
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Celelalte pot fi s#vâr"ite de mai multe ori.

Sfânta Tain# a Botezului

Ce este Sfânta Tain# a Botezului?
Este Sfânta Tain# prin care omul botezat se cur#!# 
de toate p#catele, personale sau mo"tenite, "i intr# 
ca fiu nou-n#scut al lui Dumnezeu în Biserica lui 
Hristos.

Care este cea mai însemnat# lucrare în aceasta 
Sfânt# Tain#?
Întreita-afundare în ap#, în numele Sfintei Treimi: 
al Tat#lui, "i al Fiului, "i al Sfântului Duh, cu rug#-
ciunile rânduite spre a fi rostite de preot.

Dup# a c#rui porunc# ne încredin!#m c# botezul 
este de trebuin!# pentru fiecare m#dular al Bise-
ricii?
Potrivit poruncii lui Hristos: în primul rând, urmând 
propria Sa pild#; în al doilea rând, urmând pove!e-
le pe care El le-a dat ucenicilor S#i: „Drept aceea,„Drept aceea,Drept aceea, 
mergând înv#!a!i toate neamurile, botezând pre ei 
întru numele Tat#lui "i al Fiului "i al Sfântului Duh.”” 
/Matthei 28:19/; în al treilea rând, luând aminte la 
pova!a Sa hot#rât#: „De nu se va na"te cineva din„De nu se va na"te cineva dinDe nu se va na"te cineva din 
ap# "i din Duh, nu va putea s# intre în împ#r#!ia lui 
Dumnezeu.”” /Ioánn 3:5/

Ce în!eles are întreita afundare "i scoatere din ap# 
a celui ce se boteaz#?
Întreita afundare în ap# semnific# moartea în p#-



56 catele împotriva Sfintei Treimi, iar întreita scoatereîmpotriva Sfintei Treimi, iar întreita scoatere 
din ap# înseamn# via!a în Sfânta Treime.

Care sânt cele trei lucruri pe care preotul le cere de 
la cel ce se boteaz#?
Lep#darea de Satana, poc#in!# "i dreapta m#rturisire 
a credin!ei (Simvolul Credin!ei). 

Când se boteaz# copiii mici, cine face lep#darea, 
poc#in!a "i m#rturisirea de credin!# în numele lor?
Na"ul, care este cheza" în aceast# împrejurare.

Ce îndatorire are na"ul?
S# înve!e sau s# ajute la înv#!area tuturor adev#ruri-
lor Cre"tine, precum "i la educa!ia copilului care se 
boteaz#.

Ce fel de cinste se d# na"ului?
Printre ortodoc"i, na"ului i se acord# o cinste însem-
nat#, ca unui duhovnicesc p#rinte.

De ce trebuie s# fie boteza!i copiii?
În primul rând, de team# ca nu cumva copilul, dac# 
moare nebotezat, s# se despart# de familia Cre"tin# 
"i, pentru aceasta, s# se numere la Judecata de Apoi 
cu p#gânii. În al doilea rând, pentru c# Apostolii 
au botezat copii. /Faptele Apostolilor 10:44; I Co-
rintheni 1:16/ În al treilea rând, Domnul Iisus a iu-
bit foarte mult copiii. El a poruncit: „L#sa!i copiii s#„L#sa!i copiii s#L#sa!i copiii s# 
vin# la mine.” /Marcu 10:14/” /Marcu 10:14/ /Marcu 10:14/

Cum sânt considera!i p#rin!ii care, din nechibzu-
in!#, las# s# le moar# neboteza!i copiii?
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Ce trebuie f#cut dac# nu este preot, iar copilul este 
foarte bolnav?
În aceasta situa!ie deosebit de serioas#, Biserica în-
g#duie oric#rui Cre"tin ortodox (b#rbat sau femeie) 
s# s#vâr"easc# Botezul în formula lui cea mai scurt# 
– adic# afundarea copilului în ap#, rostind cuvintele: 
Boteaz#-se robul lui Dumnezeu (numele), în numele Ta-
t#lui "i al Fiului "i al Sfântului Duh, Amin. Iar dac# co-
pilul supravie!uie"te, preotul va s#vâr"i pân# la cap#t 
slujba Botezului "i va face Sfânta Tain# a Mirungerii.

Sfânta Tain# a Mirungerii

Ce este Sfânta Tain# a Mirungerii?
Aceasta este Sfânta Tain# prin care cel botezat pri-
me"te darurile Sfântului Duh: putere, în!elepciune 
"i alte haruri care îl ajut# s# p#streze dreapta credin!# 
"i s# duc# o via!# de sfin!enie.

Cum se s#vâr"e"te aceast# Sfânt# Tain# la cei bo-
teza!i?
Preotul unge anumite m#dulare ale trupului celui 
botezat cu Sfântul Mir, rostind cuvintele: Pecetea da-
rului Duhului Sfânt, Amin.

De unde sânt luate aceste cuvinte?
De la Sfântul Apostol Pavel, care a spus: „Iar cela ce„Iar cela ce 
adevereaz# pre noi împreun# cu voi întru Hristos, "i 
au uns pre noi, Dumnezeu este, carele au "i pecetluit 
pre noi "i au dat arvuna Duhului întru inimile noas-
tre.” /II Corintheni 1:21-22/ /II Corintheni 1:21-22/



58 De ce se unge mai întâi fruntea?
Pentru a se sfin!i cugetul, "i pentru a cugeta la Dum-
nezeu "i la Legea Sa.

De ce pieptul?
Pentru a se sfin!i inima "i pentru a-L iubi pe Dum-
nezeu.

De ce ochii?
Pentru a-i sfin!i "i pentru a vedea bun#tatea lui 
Dumnezeu din fiecare f#ptur#.

De ce urechile?
Pentru a le sfin!i "i pentru a asculta cuvintele lui 
Dumnezeu.

De ce obrajii?
Pentru a se sfin!i, "i pentru a v#di bucuria când vei 
face binele "i ru"inea când vei p#c#tui.

De ce gura?
Pentru a o sfin!i spre a putea sl#vi pe Domnul Dum-
nezeu, "i a gr#i totdeauna adev#rul "i binele.

De ce mâinile?
Pentru a le sfin!i spre a s#vâr"i întotdeauna fapte bune 
"i alese înaintea lui Dumnezeu.

De ce picioarele?
Pentru a le sfin!i "i pentru a merge pe calea Cre"tin# 
cea dreapt# ce duce la Împ#r#!ia lui Dumnezeu.

Cum am putea numi toate acestea, pe scurt?
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trup; spre a fi sfânt, a"a cum Dumnezeu este sfânt.

Este drept s# se s#vâr"easc# Sfânta Tain# a Mirun-
gerii îndat# dup# Botez?
Este drept, potrivit Sfintei Scripturi "i Sfintei Pre-
danii. Pentru c# botezul cu ap# înseamn# cur#!ire, 
iar mirungerea înseamn# sfin!ire prin Sfântul Duh. 
Citi!i aceste versete: I Ioánn 2:20-27; II Corinthe-
ni 1:21-22; Faptele Apostolilor 7:14-16. Nu trebuie 
desp#r!ite una de cealalt# (citi!i "i la Cartea Ie"irii 
29:4-7).

Preotul este cel ce s#vâr"e"te Sfânta Tain# a Mi-
rungerii?
Da, îns# nu f#r# participarea episcopului la ea. Epis-
copii preg#tesc "i sfin!esc Sfântul "i Marele Mir, 
f#r# de care preotul nu poate s#vâr"i Sfânta Tain# a 
Mirungerii.

Era în Vechiul Leg#mânt vreo rânduial# care s# 
preînchipuie Sfânta Tain# a Mirungerii?
Da. Vechii împ#ra!i erau un"i. /I Împ#ra!i 9:1; 16:13; 
Psalm 79:20/ Acum to!i Cre"tinii sânt un"i, pentru 
c# Hristos „au f#cut pre noi împ#ra!i "i preo!i lui„au f#cut pre noi împ#ra!i "i preo!i luiau f#cut pre noi împ#ra!i "i preo!i lui 
Dumnezeu "i Tat#lui s#u.” /Apocalipsa 1:6/” /Apocalipsa 1:6/ /Apocalipsa 1:6/

Sfânta Tain# a Împ#rt#"aniei

Ce este Sfânta Tain# a Împ#rt#"aniei?
Împ#rt#"ania este Sfânta Tain# în care evlavio"ii 
Cre"tini primesc, în chipul pâinii "i a vinului, adev#ra-
tul Trup "i Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos.



60 Cine a rânduit Sfânta Tain# a Împ#rt#"aniei?
Domnul nostru Iisus Hristos, înaintea ucenicilor 
S#i, la cea de pe urm# Cin# dinaintea p#timirii "i 
mor!ii Sale.

Cum a rânduit El aceast# Sfânt# Tain#?
Se înf#!i"eaz# în Sfânta Evanghelie: „$i mâncând„$i mâncând$i mâncând 
ei, luând Iisus pâinea "i binecuvântând, au frânt "i 
au dat ucenicilor, zicând: Lua!i, mânca!i; acesta este 
trupul meu. $i luând p#harul "i mul!#mind, au dat lor, 
zicând: Be!i dintru acesta to!i, c# acesta este sângele 
meu al leg#mântului celui nou, carele pentru mul!i 
se vars# spre iertarea p#catelor.” /Matthei 26:26-28/

În cursul c#rei sfinte slujbe, în biseric#, se preg#-
te"te "i se prime"te Sfânta Tain# a Împ#rt#"aniei?
În cadrul celei mai însemnate slujbe biserice"ti, nu-
mit# Sfânta Liturghie.

De ce este Sfânta Liturghie cea mai însemnat# 
dintre toate slujbele biserice"ti?
Pentru c# ea înf#!i"eaz# întreaga dram# a vie!ii lui 
Hristos, de la na"tere pân# la în#l!area Sa la cer.

Care este cel mai însemnat moment al Sfintei 
Liturghii?
Sfin!irea pâinii "i a vinului, s#vâr"it# de episcop sau 
preot. 

De ce se s#vâr"e"te neîncetat aceast# Sfânt# Tain# 
în Biseric#?
Pentru c# Hristos a poruncit: „Aceasta face!i întru„Aceasta face!i întruAceasta face!i întru 
pomenirea mea.” /Luca 22:19/” /Luca 22:19/ /Luca 22:19/
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Pentru c# de aceasta !ine via!a noastr# ve"nic#. Hris-Hris-s-
tos a spus: „Cela ce m#nânc# trupul meu "i bea sân-
gele meu are via!# vec nic#, "i eu voi  învia pre el în 
ziua cea de apoi.” /Ioánn 6:54/

Care sânt urm#rile neprimirii Împ#rt#"aniei?
În acest caz sântem în primejdie de moarte, c#ci 
Domnul a spus foarte l#murit: „De nu ve!i mânca 
trupul Fiului Omului "i nu ve!i bea sângele lui, nu 
ve!i avea via!# întru voi.” /Ioánn 6:53/” /Ioánn 6:53/ /Ioánn 6:53/

Cum trebuie s# ne preg#tim pentru primirea Sfin-
tei Taine a Împ#rt#"aniei?
Prin post "i rug#ciune, prin m#rturisirea p#catelor 
noastre "i iertarea celor ce ne-au gre"it.

Ce primim prin Sfânta Tain# a Împ#rt#"aniei?
Îl primim în noi pe Însu"i Hristos cel viu, "i astfel 
uni!i cu El avem via!# ve"nic#, dup# cuvintele Lui: 
„Cela ce m#nânc# trupul meu "i bea sângele meu,Cela ce m#nânc# trupul meu "i bea sângele meu, 
întru mine r#mâne "i eu întru el,” /Ioánn 6:56/ „"i cel„"i cel"i cel 
ce m# m#nânc#, va fi prin mine viu.” /Ioánn 6:57/

Poate fi acestea înf#!i"ate mai limpede, printr’o 
compara!ie?
Copiii iau de la mamele lor lapte, care este de 
fapt trupul "i sângele mamei, iar cu aceast# hran# 
trupurile cresc. Asemenea "i noi: prin Sfânta Îm-
p#rt#"anie, lu#m Trupul "i Sângele lui Hristos 
"i, cu aceast# hran#, sufletele noastre cresc "i se 
des#vâr"esc.



62 Ce se mai poate spune despre aceast# hran# a 
sufletelor noastre?
Trupurile noastre sânt din p#mânt "i de aceea se 
hr#nesc cu hran# p#mânteasc#, dar sufletele noastrenoastre 
sânt de obâr"ie cereasc#, pentru aceea trebuie s# se 
hr#neasc# cu hran# cereasc#. $i Hristos a spus des-
pre Sine: „Aceasta este pâinea carea din cer s’au po-„Aceasta este pâinea carea din cer s’au po-Aceasta este pâinea carea din cer s’au po-
gorît.”” /Ioánn 6:58/

De câte ori ar trebui s# ne împ#rt#"im?
De cel pu!in patru ori pe an (în cele patru posturi), 
dar se cuvine "i este bine s# ne împ#rt#"im cât mai 
des, dup# preg#tirea celui ce se împ#rt#"e"te. Deosebit 
de însemnat# este împ#rt#"ania la vreme de boal#.

Ce rug#ciune trebuie s# spunem înainte de a 
primi Sfânta Tain# a Împ#rt#"aniei?
Crez, Doamne, "i m#rturisesc, c# Tu e"ti adev#rat 
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu, Carele ai 
venit în lume pre p#c#to"i a mântui, dintre carii cel 
dintâi sânt eu. Înc# crez c# acesta însu"i este preacu-
rat Trupul T#u, "i acesta însu"i este cinstit Sângele 
T#u. Rogu-m# dar &ie, miluie"te-m#, "i iart# mie 
gre"alele mele, cele de voie "i cele f#r# de voie, cele 
cu cuvântul, cele cu lucrul, cele întru "tiin!# "i întru 
ne"tiin!#; "i m# învrednice"te, neosândit a m# îm-
p#rt#"i cu preacuratele Tale Taine, întru l#sarea p#-
catelor, "i întru via!a vec nic#. Amin.

Sfânta Tain# a Spovedaniei

Ce este Sfânta Tain# a Spovedaniei?
Este Sfânta Tain# prin care ni se iart# p#catele, dac# 



63le m#rturisim, "i prin care dobândim din nou împ#-
carea cu Dumnezeu.

Ce p#cate se iart# prin aceasta Sfânt# Tain# "i ce 
p#cate nu se iart#?
Ni se iart# toate p#catele care le-am s#vâr"it dup# Bo-
tez, le-am m#rturisit preotului "i pentru care ne-am 
poc#it. Totu"i, p#catul nu poate fi iertat numai prin 
poc#in!#, f#r# Botez. De asemenea, unele p#cate de 
moarte nu pot fi iertate „nici în veacul de acum, nici 
în cel viitor,” dup# cuvintele lui Hristos. /Matthei/Matthei 
12:32/

Ce este de trebuin!# pentru aceast# Sfânt# Tain#?
M#rturisirea p#catelor înaintea preotului, dup# care 
preotul cite"te rug#ciunile "i, în numele Sfintei Tre-
imi, d# dezlegare celui ce se poc#ie"te.

Cum putem "ti c# sânt iertate p#catele celui ce se 
poc#ie"te?
$tim aceasta din Sfânta Scriptur# "i din Sfânta Pre-
danie. Hristos a iertat p#catele celor ce s’au poc#it, 
la fel au f#cut "i Apostolii. Din Sfânta Predanie 
afl#m multe pilde de p#c#to"i care s’au poc#it pentru 
p#catele lor, "i-au îndreptat via!a "i au ajuns sfin!i.

Cine a dat episcopilor "i preo!ilor putere a ierta 
p#catele?
Însu"i Domnul Iisus Hristos, care le-a spus Aposto-
lilor S#i: „Lua!i Duh Sfânt; c#rora ve!i ierta p#ca-„Lua!i Duh Sfânt; c#rora ve!i ierta p#ca-Lua!i Duh Sfânt; c#rora ve!i ierta p#ca-
tele, ierta-se-vor lor; c#rora ve!i !inea, !inute vor fi.”” 
/Ioánn 20:22-23/
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fa!# de care a gre"it, mai este nevoie s# mearg# la 
preot pentru a se spovedi?
Este bine "i se cuvine s# ne spovedim, c#ci fiecare 
p#cat pe care l-am s#vâr"it înaintea oamenilor l-am 
s#vâr"it "i înaintea lui Dumnezeu. Nu este p#cat care 
s# nu r#neasc# pe Dumnezeu. De aceea este nevoie 
s# mergem întotdeauna la preotul lui Dumnezeu, 
pentru spovedanie "i iertare.

Cu ce aplecare sufleteasc# trebuie s# mergem la 
preot pentru m#rturisire?
Cu poc#in!# adev#rat# "i inim# înfrânt#, având 
sim!#mântul iert#rii tuturor celor care ne-au gre"it 
"i cu hot#rârea s# d#m ascultare preotului c#ruia ne 
spovedim, dac# ne d# epitimie.

Ce fel de epitimie (canon de poc#in!#) ne poate da 
preotul?
Epitimiile pot fi felurite, dup# greutatea p#catelor 
noastre. De pild#: s# postim, s# ne rug#m, s# desp#gu-
bim pe acela pe care l-am p#gubit, s# facem fapte de 
milostenie sau chiar s# fim opri!i de la primirea Sfin-
tei Taine a Împ#rt#"aniei pentru o anumit# vreme.

Trebuie s# mergem des la Sfânta Tain# a Spove-
daniei?
Cu cât mai des, cu atât mai bine. Trebuie s# ne 
m#rturisim p#catele înainte de a primi Sfânta Tain# 
a Împ#rt#"aniei. Este de neap#rat# trebuin!# s# ne 
spovedim la vreme de boal#, c#ci nu "tim vremea 
mor!ii noastre. Pentru aceea trebuie s# fim preg#ti!i,  
pe deplin preg#ti!i, s# ne al#tur#m familiei cere"ti 



65a lui Dumnezeu, ca fii ai lui Dumnezeu poc#i!i, 
slobozi!i de p#cate "i binecuvânta!i.

Sfânta Tain# a Preo!iei

Ce este Sfânta Tain# a Preo!iei?
Este Sfânta Tain# prin care Duhul Sfânt, prin pu-
nerea mâinilor episcopului, împ#rt#"e"te celui hiro-
tonit episcop sau preot harul "i dreptul de a s#vâr"i 
celelalte Sfinte Taine "i de a c#l#uzi via!a duhovni-
ceasc# a oamenilor.

 
Câte trepte are Preo!ia?
Sânt trei trepte: episcop, preot "i diacon.

Ce deosebiri sânt între aceste trei trepte ale 
preo!iei?
Episcopul poate s#vâr"i toate cele "apte Sfinte Taine, 
preotul pe toate, în afar# de Taina Preo!iei, iar dia-
conul îi ajut# pe episcop "i pe preot, îns# nu poate 
s#vâr"i singur nici una dintre Sfintele Taine. 

Care sânt treptele clerului inferior în Biserica 
Ortodox#?
Cite!ii, ipodiaconii "i diaconi!ele.

Cine îl hirotone"te pe episcop?
Doi sau mai mul!i episcopi. 

Cine îl hirotone"te pe preot?
Episcopul.

Ai c#ror urma"i sânt episcopii?



66 Episcopii sânt urma"ii Apostolilor.

Cine a a"ezat ierarhia în Biseric#?
Însu"i Domnul Hristos, ca întâiul Arhiereu. /Evrei 
5:4-6/ El, ca izvor a toat# st#pânirea "i a toate 
drepturile în Biserica Sa, a dat Apostolilor puterea 
de a înv#!a, t#m#dui "i ierta p#catele. 

Care este deplin#tatea ierarhiei?
Mai întâi Hristos, ca ve"nic Arhiereu "i Cap al 
Bisericii; apoi, de la El, Apostolii; din Apostoli, 
episcopii "i, din episcopi, preo!ii "i diaconii.

De ce este nevoie de punerea mâinilor în aceast# 
Sfânt# Tain#?
Mai întâi, pentru c# a"a au f#cut Apostolii. /I Ti-
mothei 4:14; 5:22/ Prin punerea mâinilor, în aceast# 
Sfânt# Tain# se d#ruie"te celui hirotonit putere du-
hovniceasc# "i, astfel, se s#vâr"e"te o leg#tur# legiuit# 
între st#pânirea bisericeasc# "i slujirea sfânt#.

Poate fi vreo ob"te bisericeasc# care s# nu recu-
noasc# "i s# nu se supun# unui episcop?
Nu poate fi, pentru c# o astfel de ob"te se desparte de 
trupul Bisericii Ortodoxe Sobornice"ti "i se lipse"te 
pe sine de dumnezeiescul har. 

De ce îl numim pe preot „p#rinte”?
Pentru c#, prin preo!i, în Sfânta Tain# a Botezului, 
ne-am n#scut din nou ca fii ai lui Dumnezeu; prin 
preo!i, în Sfânta Tain# a Împ#rt#"aniei, primim hran# 
cereasc# (Trupul "i Sângele lui Hristos); prin ei, în 
Sfânta Tain# a Poc#in!ei, primim iertare de p#cate,p#cate, 



67iar în celelalte Sfinte Taine primim darurile deose-
bite ale Sfântului Duh. Pe lâng# aceasta, preo!ii se 
roag# neîncetat pentru noi, ne înva!#, ne pov#!uiesc, 
ne mustr# "i ne c#l#uzesc. Care va s# zic#, ei sânt cu 
adev#rat p#rin!ii no"tri duhovnice"ti. De bun# sea-
m#, fiecare dintre ei trebuie s# fie vrednic de acest 
nume "i de aceast# mare slujire.

Sfânta Tain# a Cununiei

Ce este Sfânta Tain# a Cununiei?
Sfânta Tain# a Cununiei sau c#s#toria este sfânta 
tain# prin care Duhul Sfânt une"te într’o fiin!are pe 
un Cre"tin "i o Cre"tin#, care declar# cu hot#râre 
înaintea preotului c# se vor iubi toat# via!a unul 
pe altul "i vor fi credincio"i unul altuia; ei primesc 
binecuvântare spre na"terea "i cre"terea copiilor. 

Cum a binecuvântat Dumnezeu întâia familie?
Domnul Dumnezeu i-a binecuvântat în Rai pe str#-
mo"ii no"tri Adam "i Eva, "i le-a spus: „Cre"te!i "i v#„Cre"te!i "i v#Cre"te!i "i v# 
înmul!i!i "i umple!i p#mântul.” /Facerea 1:28/” /Facerea 1:28/ /Facerea 1:28/

Cum este aceast# unire în c#snicie dintre b#rbat "i 
femeie?
Este cea mai strâns# dintre toate leg#turile omene"ti, 
c#ci s’a zis: „Pentru aceea va l#sa omul pre tat#l s#u„Pentru aceea va l#sa omul pre tat#l s#uPentru aceea va l#sa omul pre tat#l s#u 
"i pre muma sa "i se va lipi de femeia sa, "i vor fi 
amândoi un trup.” /Facerea 2:24/

A înt#rit Domnul Hristos aceast# lege veche a 
c#s#toriei?
Da. El a repetat acelea"i cuvinte ale Vechiul Tes-



68 tament "i, vorbind împotriva ruperii c#s#toriei, a"i, vorbind împotriva ruperii c#s#toriei, a 
ad#ugat: „Ce au împreunat Dumnezeu, omul s# nu 
despar!#.”/Matthei 19:6/

A sfin!it Domnul Hristos c#s#toria?
Hristos a sfin!it c#s#toria prin luarea parte la nunta 
din Cana Galileii "i prin preschimbarea apei în vin 
la aceast# nunt#. /Ioánn 2/

A dat El prin aceasta c#s#toriei un în!eles mai 
adânc?
Da. A"a cum apa s’a preschimbat în vin, tot astfel, 
prin prezen!a Sa, iubirea trupeasc# se preschimb# în 
iubire duhovniceasc# a dou# suflete.

A adus Noul Leg#mânt vreo schimbare cu privire 
la na"terea de copii?
În vremea de dinainte de Cre"tinism, na"terea de co-
pii avea ca scop umplerea p#mântului, pe când c#s#to-
ria Cre"tin# are ca scop umplerea Bisericii lui Hristos 
pe p#mânt "i în cer, iar în cele din urm# – umplerea 
Raiului.

Are c#s#toria Cre"tin# un în!eles simbolic mai 
adânc?
Are. Sfântul Apostol Pavel aseam#n# leg#tura c#s#-
toriei dintre b#rbat "i femeie cu unirea dintre Hris-
tos "i Biserica Sa: B#rbatul este capul femeii, a"a cum 
Hristos este Capul Bisericii. La fel cum b#rbatul "i fe-
meia se fac una în c#snicie, la fel sânt una "i nedes-
p#r!i!i Hristos "i Biserica Sa.
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Ce este Sfânta Tain# a Maslului?
Maslul este Sfânta Tain# în care, prin rug#ciunile 
preo!ilor "i ungerea bolnavului cu untdelemn sfin!it, 
se împ#rt#"e"te harul lui Dumnezeu spre t#m#duirea 
celui bolnav.

Ce se în!elege aici prin boal#?
Îmboln#virea sufletului sau a trupului.

Cum lucreaz# harul lui Dumnezeu în aceast# 
Sfânt# Tain#?
Harul t#m#duie"te trupul de sl#biciuni "i cur#!# su-
fletul de p#cate.

De când se s#vâr"e"te aceast# Sfânt# Tain# în 
Biseric# ?
Din vremea lui Hristos. Dup# porunca lui Hristos, 
Apostolii au mers s# propov#duiasc# Evanghelia "i, 
printre al!i oameni, „ungeau cu untdelemn pre mul!i„ungeau cu untdelemn pre mul!iungeau cu untdelemn pre mul!i 
bolnavi "i-i t#m#duiau.” /Marcu 6:13/

Cum s’a transmis s#vâr"irea acestei Sfinte Taine la 
episcopi "i preo!i?
Prin porunca Apostolilor. Sfântul Apostol Iacov scriescrie 
foarte limpede: „Bole"te cineva între voi? Cheme pre„Bole"te cineva între voi? Cheme preBole"te cineva între voi? Cheme pre 
preo!ii bisericii "i s# se roage pentru dânsul, ungând 
pre el cu untdelemn întru numele Domnului. $i 
ruga credin!ei va mântui pre cel bolnav "i va ridica 
pre el Domnul; "i de va fi f#cut p#cate, se vor ierta 
lui.” /Iacov 5:14-15/



70 Sfânta Tain# a Maslului se s#vâr"e"te numai pen-
tru cei grav bolnavi sau pe moarte?
Nu, aceast# minunat# Sfânt# Tain# se s#vâr"e"te "i 
pentru cei ce sânt u"or bolnavi. 

ÎNV"!"TURA BISERICII ORTODOXE R"S"RITE'
NE DESPRE SFINTELE TAINE

Schi!a celor "apte Taine care cuprind "i sfin!esc 
toat# f#ptura omeneasc#.

Biserica spune: 

1. Botezul

2. Mirungerea

3. Împ#rt#"ania

Cur#!irea oamenilor 
de toate p#catele (prin 
afundare în ap#), care 
corespunde înv#!#turii 
lume"ti despre cur#!ie. 

Ap#

Lumea spune:

Primirea de putere, 
luminarea prin Duhul 
Sfânt, care corespunde 
c#ut#rilor lume"ti spre 
educa!ie "i instruire.

Cunoa"tere 

Hr#nirea sufletului cu 
pâinea "i vinul dumne-
zeie"ti, care corespund 
nevoii trupe"ti de hran#.

Hran#



714. Nunta

5. Poc#in!a

6. Maslul

7. Hirotonia

Jertf# de sine 
– împreun#-lucrare care 
corespunde ajutorului 
dat comunit#!ii "i 
înmul!irii oamenilor. 

Binefacere

Osândire de sine, 
cur#!irea p#catelor 
personale prin lacrimi, 
care corespunde 
înv#!#turii lume"ti 
despre dreptate.

Dreptate

T#m#duirea sufletului, 
care corespunde 
vindec#rii medicale.

S#n#tate 

C#l#uzire – îndrumare 
c#tre Dumnezeu, care 
corespunde nevoii de 
rânduial#, de autoritate 
"i de slujba în via!a 
public#.

Organizare
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LEGEA DUMNEZEIASC" 
A VECHIULUI LEG"MÂNT

Exist# trei legi dumnezeie"ti:
Cea str#veche, cea veche, "i cea nou# sau de pe urm#. 
Legea cea mai veche nu a fost scris#. Ea a fost 
pecetluit# în inima "i în mintea oamenilor, dup# cum 
spune "i Sfântul Apostol Pavel despre p#gâni: „de"i„de"ide"i 
nu au lege, din fire fac ale legii; aceia lege neavând, ei 
singuri î"i sânt lege;” prin urmare, „lucrarea legii (este)„lucrarea legii (este)lucrarea legii (este) 
scris# întru inimile sale, împreun# m#rturisindu-le 
lor cuno"tin!a.” /Romani 1:19-20; 2:14-15/ Aceast# 
lege nescris#, cea mai veche, este comun# tuturor 
urma"ilor lui Adam. Ea este, de asemenea, înmânat# 
prin viu grai din genera!ie în genera!ie prin str#mo"i 
"i p#strat# ca Sfânt# Predanie de-a lungul multor 
veacuri. 
Dar, prin lucrarea neîncetat# a Satanei "i din pri-
cina firii omene"ti c#zute, aceast# lege de c#p#tâi a 
firii s’a pierdut treptat din inimile oamenilor. Din 
aceast# pricin#, Dumnezeu, prin Moisì, cu aproape 
cincisprezece veacuri înainte de Hristos, a dat o lege 
scris#. Aceast# lege scris# se nume"te Dumnezeiasca 
Lege a Vechiului Leg#mânt.
Nici una dintre aceste dou# legi nu a putut mân-
tui neamul omenesc de trei rele de c#p#tâi: satana, 
p#catul "i moartea. Ele au fost doar legi preg#titoare 
pentru noua sau cea de pe urm# lege dumnezeiasc#.sc#. 

IV



73Iar aceast# lege nou# "i de pe urm# s’a dat prin 
Domnul nostru Iisus Hristos.

Ce este Dumnezeiasca Lege a Vechiului Leg#mânt?
Este legea pe care Dumnezeu a dat-o prin Moisì pe 
Muntele Sinai, care s’a scris pe dou# table din piatr# 
ce cuprind cele zece porunci.

Care sânt aceste zece porunci?
1. Eu sânt Domnul Dumnezeul t#u; s# nu ai al!i 
dumnezei afar# de mine.
2. S# nu faci !ie chip cioplit, nici asem#narea vreunui 
lucru din câte sânt în cer sus, "i din câte sânt pre 
p#mânt jos, "i din câte sânt în ape subt p#mânt. S# 
nu te închini acelora "i s# nu sluje"ti lor.
3. S# nu iei numele Domnului Dumnezeului t#u în 
de"ert.
4. Adu-!i aminte de ziua Sâmbetelor s# o sfin!e"ti 
pre ea. $ase zile lucreaz# "i f# toate lucrurile tale. Iar 
ziua a "aptea este Sâmb#ta Domnului Dumnezeului 
t#u.
5. Cinste"te pre tat#l t#u "i pre muma ta, ca s# fie !ie 
bine "i s# tr#ie"ti mult pre p#mântul cel bun, carele 
Domnul Dumnezeul t#u îl d# !ie.
6. S# nu ucizi.
7. S# nu preacurve"ti.
8. S# nu furi.
9. S# nu m#rturise"ti strâmb asupra aproapelui t#u 
m#rturie mincinoas#.
10. S# nu pofte"ti femeia aproapelui t#u, s# nu pof-
te"ti casa vecinului t#u, nici !arina lui, nici sluga lui, 
nici slujnica lui, nici boul lui, nici înjug#torul lui "i 
nici o vit# a lui "i nici câte sânt ale aproapelui t#u.
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table?
Pe întâia tabl# de piatr# au fost scrise primele patru 
porunci, care rânduiesc leg#tura noastr# cu Dumne-
zeu; iar pe a doua tabl# au fost scrise celelalte "ase 
porunci, care rânduiesc leg#tura noastr# cu oamenii.

Întâia porunc# dumnezeiasc#

Ce ne cere întâia porunc# dumnezeiasc#?
S# credem într’un singur Dumnezeu, Care este sin-
gurul Dumnezeu adev#rat "i s# lep#d#m credin!a 
în mai mul!i dumnezei ca pe un p#cat "i ca pe o 
în"elare.

Nu era firesc pentru oamenii de atunci s# cread# 
într’un singur Dumnezeu, a"a cum este ast#zi 
pentru noi?
La început a fost firesc, dar, prin înmul!irea p#catelor 
"i f#r#delegilor omene"ti, con"tiin!a oamenilor s’a 
întunecat "i ace"tia "i-au închipuit mul!i dumnezei, 
dup# patimile lor "i la însuflarea Satanei.

Cum p#c#tuim împotriva credin!ei într’un singur 
Dumnezeu?
Prin închinarea la a"a-zi"ii oameni mari în locul 
lui Dumnezeu; prin închinarea la zidire în locul 
lui Dumnezeu (fie f#pturi ale lui Dumnezeu, fie 
pl#smuiri ale oamenilor); îng#duind s# ne intre în 
inim# îndoiala cu privire la fiin!area lui Dumnezeu; 
prin înv#!#turile despre Dumnezeu care se deose-
besc de credin!a P#rin!ilor no"tri; prin desp#r!irea 
de Biserica Soborniceasc#.
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Maria, pe îngeri "i pe sfin!i?
Nu ne opre"te, c#ci la ace"tia nu ne închin#m ca lui 
Dumnezeu, ci îi cinstim ca pe m#dularele cele mai 
vrednice ale familiei dumnezeie"ti.
 
De ce, atunci, ne rug#m sfin!ilor?
Pentru c# s’a zis: Dumnezeu împline"te voia celor 
care Îl iubesc. Sfin!ii sânt cei mai mari iubitori ai lui 
Dumnezeu. Prin mijlocirea lor, Dumnezeu ne ajut# 
– iar aceasta o "tim din încercare. 

A doua porunc# dumnezeiasc#

Ce ne cere a doua porunc# dumnezeiasc#?
S# nu ne închin#m nim#nui, f#r# numai Unuia 
Dumnezeu. Precum am spus mai înainte, sântem 
opri!i de la închinarea c#tre orice f#ptur# a lui Dum-
nezeu sau pl#smuire a oamenilor ca la Dumnezeu. 
Dumnezeu se afl# mai presus de toate lucrurile Sale 
"i ale oamenilor.

Atunci de ce cinstim icoanele?
Cinstim icoanele ca pe binecuvântate înf#!i"#ri ale 
Unuia Dumnezeului celui Viu, ale îngerilor S#i, ale 
sfin!ilor "i mucenicilor, care sânt prieteni "i mijloci-
tori pentru noi.
 
Când ne rug#m înaintea icoanei, cui ne rug#m?
Sfântului viu din ceruri, al c#rui chip este zugr#vit 
pe icoan# – iar, prin sfânt, lui Dumnezeu cel Unul, 
Împ#ratul tuturor Sfin!ilor.
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Prin buzele noastre s#rut#m chipul Sfântului, iar prin 
gândurile "i inima noastr# îl s#rut#m pe Sfânt ca pe 
o persoan# adev#rat# "i vie în Biserica Cereasc#.

Cine aduce critici Bisericii Ortodoxe pentru cin-
stirea pe care o d# sfin!ilor "i pentru rug#ciunile pe 
care le înal!# c#tre ace"tia?
Numai protestan!ii, care nu au avut parte de expe-
rierea duhovniceasc# a p#rt#"iei cu sfin!ii "i nu în!e-
leg c# lucrarea de c#p#tâi a lui Hristos este s# fac# 
din oameni credincio"i "i n#scu!i din nou o familie 
a lui Dumnezeu, cu cele mai strânse rela!ii, prin în-
tov#r#"irea copiilor lui Dumnezeu din cer "i copiilor 
lui Dumnezeu de pe p#mânt.

Cum se mai p#c#tuie"te împotriva credin!ei în-în-
tr’un singur Dumnezeu?
Când ne purt#m astfel încât pântecele ni se face 
Dumnezeu, prin mâncare "i b#utur# peste m#sur#, 
/Filippiseni 3:19/ – sau banii "i averea, /Colosseni 
3:5/ sau propria noastr# persoan#, sau statul, na!iu-
nea "i civiliza!ia ".a.

A treia porunc# dumnezeiasc#

Ce ne cere a treia porunc# dumnezeiasc#?
S# nu lu#m numele lui Dumnezeu în de"ert, în 
discu!ii necuviincioase.

Ce sântem cu des#vâr"ire opri!i a face, prin aceast# 
porunc#?
Nu ne este îng#duit s# folosim cuvinte necuviincioase 
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sim numele lui Dumnezeu când înt#rim povestiri 
neînsemnate sau chiar minciuni; s# rostim cuvinte 
obscene "i triviale, "i s# înjur#m de Dumnezeu; s# 
ne înc#lc#m f#g#duin!a f#cut# lui Dumnezeu cu 
jur#mânt.

Cum trebuie s# pomenim numele lui Dumnezeu?
Arareori, numai în rug#ciuni "i întotdeauna cu mare 
cinstire, c#ci este numele cel mai sfânt, care face s# 
tremure dracii, prin care se binecuvânteaz# oamenii 
"i lucrurile, se t#m#duiesc boli "i se sfin!e"te gura 
care îl roste"te.

A patra porunc# dumnezeiasc#

Ce ne cere a patra porunc# dumnezeiasc#?
Ne cere s# cinstim ziua lui Dumnezeu ca zi de 
odihn#.

Ce înseamn# cuvântul „Sâmb#t#” în limba în care 
a fost scris# Sfânta Scriptur#?
Înseamn# „ziua odihnei,” c#ci în "ase zile a zidit 
Dumnezeu cerul "i p#mântul, iar în a "aptea zi S’a 
odihnit.

De ce pr#znuim ca zi de odihn# Duminica?
Pentru c# Domnul nostru Iisus Hristos a înviat din 
mor!i Duminica, în vreme ce Sâmb#ta s’a pogorît 
la iad, lucrând propov#duirea Evangheliei c#tre cei 
mor!i "i mântuindu-i. 

Care a fost ziua de odihn# pentru Hristos?
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ma" al S#u – anume, moartea. În Marea Vineri a 
biruit p#catele noastre, Sâmb#t# a învins împ#r#!ia 
satanei în iad, iar Duminic# a biruit moartea prin 
Învierea Sa. Astfel, cu slav# s’a s#vâr"it lucrarea mân-
tuirii oamenilor. $i numai atunci S’a odihnit El. Din 
aceast# pricin#, Duminica este ziua Lui de odihn# 
– "i a noastr#.

Cum trebuie s# pr#znuim Duminica, ca zi sfânt#?
Cu bucurie, pentru biruin!a lui Hristos asupra mor!ii; 
prin înfrânarea de la treburile de zi cu zi; prin rug#-
ciune acas# "i la biseric#; prin citirea Sfintei Scripturi 
"i a altor c#r!i duhovnice"ti; prin cugetarea la faptele 
"i gândurile noastre din cele "ase zile care au trecut; 
prin cercetarea bolnavilor "i prin fapte de milostenie; 
prin odihn# "i sl#virea l#untric# a lui Dumnezeu, a 
Preasfintei N#sc#toare-de-Dumnezeu, a îngerilor "i 
a sfin!ilor.

A cincea porunc# dumnezeiasc#

Ce ne cere a cincea porunc# dumnezeiasc#?
S#-i cinstim pe tat#l "i pe mama noastr#.

Cum trebuie s#-i cinstim pe p#rin!ii no"tri?
Trebuie s# îi pre!uim, s# le ascult#m sfaturile, s# 
pre!uim experien!a lor, s# le fim mul!umitori "i s#-i 
iubim, a"a cum "i ei ne iubesc pe noi; s#-i ajut#m 
la b#trâne!e, iar dup# moartea lor s#-i pomenim în 
rug#ciune "i s# facem fapte de milostenie, spre po-
menirea lor.
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În primul rând, din pricini foarte limpezi: prin ei, 
Dumnezeu ne-a dat via!# "i fiin!#; prin jertfirea de 
sine, prin grijile, prin truda "i jertfele lor nepre!uite, 
ei ne-au crescut "i educat.
În al doilea rând, pentru c# p#rin!ii no"tri, ca un trup, 
Îl simbolizeaz# pe Dumnezeu-Tat#l, a"a cum noi Îl 
simboliz#m pe Dumnezeu-Fiul. A"a c# leg#turile 
cu p#rin!ii no"tri sânt simbolul leg#turii noastre cu 
Dumnezeu, Sfânta Treime în Unime.
În al treilea rând, dup# cum îi cinstim sau nu pe 
p#rin!ii no"tri, tot a"a "i copiii no"tri ne vor cinsti 
sau nu pe noi – a"a cum arat# lunga experien!# a 
neamului omenesc.

Care este pedeapsa pentru c#lcarea acestei po-
runci?
Foarte grea. În Vechiul Leg#mânt, Dumnezeu a dat 
porunc#: „Cel ce va gr#i de r#u pre tat#l s#u sau pre 
muma sa, cu moarte s# se omoare.” /Ie"irea 21:17/ 
Noe i-a blestemat pe urma"ii lui Ham, pentru c# 
acesta a batjocorit goliciunea tat#lui s#u. Avesalom, 
de asemenea, a fost pedepsit cu o moarte înfrico-
"#toare pentru c# s’a ridicat împotriva tat#lui s#u,s#u, 
Împ#ratul Davíd. /II Împ#ra!i 18:9/

Sânt în Sfânta Scriptur# pilde care arat# c# copiii 
ce ascult# de p#rin!ii lor au parte de binecuvân-
tare?
Foarte multe. Minunat# este pilda fiilor "i nepo!ilor 
lui Raháv, care au ascultat porunca p#rin!ilor lor 
de a nu bea vin, fapt pentru care Dumnezeu i-a 
binecuvântat. /Ieremia 35:6-19/
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A cinstit-o "i prin fapte, "i prin cuvinte. /Matthei 
15:3-7; Luca 2:51; Ioánn 19:26/

Oare cinstirea p#rin!ilor ne mai folose"te "i în alt 
fel?
Da. Prin cinstirea p#rin!ilor, ne înv#!#m "i ne pre-
g#tim pentru cinstirea st#pânitorilor – fie duhovni-
ce"ti, fie lume"ti.

A "asea porunc# dumnezeiasc#

De la ce ne opre"te a "asea porunc# dumnezeiasc#?
Ne opre"te s#-l ucidem pe aproapele nostru din piz-
m# sau din ur#, pentru vreun folos sau din r#zbunare.

De ce este oprit# uciderea aproapelui?
Dumnezeu l-a zidit pe om dup# chipul S#u "i i-a 
d#ruit via!a. A"adar, prin uciderea omului ne ridi-
c#m împotriva asem#n#rii lui Dumnezeu din el "i 
împotriva celor ale lui Dumnezeu. Ceea ce nu pu-
tem da, nu avem dreptul nici s# lu#m.

Cum trebuie s# privim sinuciderea?
Întocmai ca "i uciderea. Via!a noastr# nu ne apar!ine, 
ci este a lui Dumnezeu.

Cum trebuie socotit# uciderea în vreme de r#zboi?
Sânt felurite tipuri de r#zboaie. În Vechiul Le-
g#mânt se vorbe"te deseori despre r#zboi ca lupta 
lui Dumnezeu. Prin aceasta se în!elege r#zboiul 
dus pentru dreptate împotriva grozavelor nedrept#!i. 
Într’un astfel de r#zboi, uciderea se îndrept#!e"te "i 
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Paralipomene 20:15/

Sânt mai multe feluri de uciga"i în vreme de pace?
Sânt uciga"i ai trupului "i uciga"i ai sufletului. Uciga"ii 
sufletului sânt aceia care omoar# sufletele oamenilor, 
stricându-le "i desp#r!indu-le de Dumnezeu, fiind 
ei în"i"i strica!i "i p#gâni.

De ce sânt oprite duelurile?
Pentru c# cei ce iau parte la duel nu respect# nici 
legile biserice"ti, nici pe cele ale statului. În dueluri 
cel nevinovat poate s# fie ucis, iar vinovatul cru!at.

Cum s# în!elegem îng#duirea duelului dintre Da-
víd "i Goliath?
Acesta nu a fost un duel pricinuit de neîn!elegerile 
personale dintre Davíd "i Goliath, ci o lupt# dintre 
oastea Dumnezeului adev#rat "i oastea vr#jma"ilor 
lui Dumnezeu, a idolatrilor. Davíd a mers împotriva 
ap#r#torilor p#gân#t#!ii "i, prin insuflarea "i puterea 
lui Dumnezeu, a biruit. Ne este o pild# minunat# 
despre c#l#uzirea "i puterea lui Dumnezeu, "i nu se 
aseam#n# cu duelurile obi"nuite.

Care este cel mai vechi "i cel mai mare uciga" din 
lume?
Diavolul, despre care Hristos a spus: „Ucig#tor de„Ucig#tor deUcig#tor de 
oameni a fost dintru început.” /Ioánn 8:44/ Dac# nu” /Ioánn 8:44/ Dac# nu/Ioánn 8:44/ Dac# nu 
ar fi oprit de Dumnezeu, ar pierde omenirea toat#. 
Ceilal!i uciga"i de oameni sânt arme "i unelte ale 
diavolului.
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gul neam omenesc?
Din ur# "i r#utate, c#ci el "tie c# oamenilor li s’a rân-
duit s# mo"teneasc# Împ#r#!ia Cerurilor, pe care el 
nebune"te a pierdut-o. Pentru aceasta diavolul se nu-
me"te urâtor de oameni.

Din care pricini Dumnezeu ap#r# "i p#ze"te vie!i-
le omenilor?
Din iubire de oameni. De aceea Dumnezeu se nu-
me"te iubitor de oameni.

A "aptea porunc# dumnezeiasc#

Ce opre"te a "aptea porunc# dumnezeiasc#?
Sânt oprite leg#turile trupe"ti nelegiuite, cum ar fi: 
curvia, leg#turile trupe"ti înainte de c#s#torie "i alte 
feluri de înclina!ii necurate, care „au schimbat rându-„au schimbat rându-au schimbat rându-
iala cea fireasc# întru ceea ce este împrotiva firii,”dup#” dup#dup# 
cum spune Sfântul Apostol Pavel. /Romani 1:26/

Care este scopul acestei porunci dumnezeie"ti?
S# ocroteasc# sfin!enia, cur#!ia, fericirea "i rostul 
vie!ii de familie.

Care este pricina c#lc#rii acestei porunci?
Înainte de toate, cursele întinse de Satana, cel ce 
este vr#jma"ul cur#!iei "i al sfin!eniei, care ur#"te 
înmul!irea neamului omenesc "i cre"terea fami-
liei duhovnice"ti a lui Dumnezeu, adic# a Biseri-
cii. Apoi, ne"tiin!a b#rba!ilor "i a femeilor, care î"i 
privesc trupurile cu patim#, uitând de suflet, "i "tiu 
pu!ine despre ei ca fiin!e duhovnice"ti "i copii ai lui 
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educa!ii "i a întrecerii în imoralitate a societ#!ii.

Cu ce p#cat este asem#nat# curvia în Biblie?
De-a lungul întregii c#r!i a Vechiului Leg#mânt, 
idolatria este numit# curvie, c#lcare de cununie, des-
frâu. Iar idolatria este socotit# cel mai mare p#cat 
împotriva lui Dumnezeu.

Care sânt roadele desfrân#rii?
V#t#marea trupului "i a sufletului, în"elarea de sine, 
boli îngrozitoare, nelini"te sufleteasc#, nervozitate, 
nefericire, copii invalizi "i bolnavi, dezn#dejde "i, în 
sfâr"it, nebunie.

A opta porunc# dumnezeiasc#

De la ce ne opre"te cea de-a opta porunc# dumne-
zeiasc#?
Ne opre"te s# fur#m. Persoana care fur# se nume"te 
ho!. Nou# ne este oprit s# fim ho!i.

Ce înseamn# furt?
Luarea pe ascuns a lucrurilor care apar!in aproapelui 
sau societ#!ii; jefuirea la drumul mare, prin silnicie, 
a averii cuiva; în"elarea s#racilor "i a celor naivi, la 
cump#rare sau la vânzare; fuga de îndatoririle slujbei 
publice "i munc# mai pu!in# decât se cere de la noi 
"i decât sântem pl#ti!i; via!a din în"el#torie, m#sluire 
"i am#gire.

Ce a"teapt# Dumnezeu de la noi s# facem în sens 
pozitiv cu privire la aceast# porunc#?
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drep!i în tot ceea ce facem; s# tr#im din munca 
proprie "i s#-i ajut#m pe semenii no"tri mai pu!in 
ferici!i, s# fim credincio"i "i harnici în slujbele 
publice "i, dac# se poate, s# muncim mai mult decât 
se cere de la noi.

A noua porunc# dumnezeiasc#

De la ce ne opre"te a noua porunc# dumnezeiasc#?
Ne opre"te s# spunem minciuni despre semenii no"tri, 
fie în tain#, fie public sau la judecat#.

Care este cea mai primejdioas# minciun#?
M#rturia strâmb# împotriva unui om la judecat#, a-
tunci când jur#m mincinos în numele lui Dumnezeu.

Care sânt urm#rile unei m#rturii mincinoase?
Paguba material# "i moral# a persoanei care este 
învinuit# pe nedrept – dar paguba mai mare este a 
celui care d# m#rturie fals#. C#ci, spunând minciuni, 
sufletul i se întunec#, se otr#ve"te "i se distruge.

Este cu putin!# ca un martor mincinos s# nu fie 
descoperit "i s# r#mân# nepedepsit?
Nu. Cheza" pentru aceasta ne este însu"i Dumne-
zeu, Care spune: „Nimic este acoperit care s# nu se 
descopere, "i ascuns care s# nu se cunoasc#.” /Matthei 
10:26/

Ce pild# avem în istoria Cre"tinismului despre un 
adev#r care a fost descoperit?
Atunci când str#jerii de la mormântul lui Hristos au 
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vestit Învierea lui Hristos, ace"tia „argin!i mul!i au 
dat osta"ilor, zicând: Spune!i c# ucenicii lui, noap-
tea venind, au furat pre el, dormind noi.” /Matthei 
28:11-15/ Dar aceast# minciun# nu a reu"it s# ascun-
d# faptul învierii lui Hristos, ci i-a acoperit de ru"ine 
ve"nic# pe mincino"i.

Oare i-au prevenit Apostolii pe Cre"tini cu privire 
la rostirea de neadev#ruri?
Ca lupt#tori de c#p#tâi pentru Adev#rul întrupat, 
Apostolii au vorbit foarte aspru împotriva minciunii. 
Astfel, Sfântul Apostol Iacov scrie: „De se pare cuiva„De se pare cuivaDe se pare cuiva 
între voi c# este cucernic "i nu înfrâneaz# limba sa, ci 
î"i în"al# inima, acestuia înzadarnic# este cucernicia.” 
/Iacov 1:26/ Cite"te ce spune "i Sfântul Apostol 
Petru. /I Petru 3:10/

De unde izvor#sc toate în"el#ciunile "i minciu-minciu-
nile?
De la Satana, pe care Domnul Iisus Hristos îl nu-
me"te „mincinos "i tat#l aceleia. Când gr#ie"te min-„mincinos "i tat#l aceleia. Când gr#ie"te min-mincinos "i tat#l aceleia. Când gr#ie"te min-
ciuna, dintru ale sale gr#ie"te.” /Ioánn 8:44/ Din” /Ioánn 8:44/ Din /Ioánn 8:44/ Din 
aceast# pricin#, to!i oamenii care mint vorbesc în 
numele satanei "i nu în numele lui Dumnezeu.

A zecea porunc# dumnezeiasc#

De la ce sântem opri!i prin a zecea porunc# dum-
nezeiasc#?
De la dorin!ele egoiste "i patimile nedrepte dup# 
ceva ce apar!ine aproapelui nostru.
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înc# fapte?
Pentru c# dorin!ele rele nasc fapte rele. Inima 
noastr# este f#ur#ria a tot ceea ce gândim, zicem "i 
facem. Domnul nostru Iisus Hristos a spus: „Din 
inim# ies gânduri viclene, ucideri, preacurvii, curvii, 
furti"aguri, m#rturii mincinoase, hule. Acestea sânt 
carile spurc# pre om.” /Matthei 15:19-20/

Au dorin!ele noastre dup# bunurile aproapelui 
vreun rost?
Nicidecum. Prin aceste dorin!e, noi vrem s# ne cl#-
dim fericirea pe nefericirea aproapelui. Pentru aceea, 
astfel de dorin!e sânt cu totul nebune"ti.

Cum putem înfrâna aceste dorin!e rele?
Prin st#pânirea dorin!elor noastre, prin cur#!irea 
inimii cu rug#ciune "i frica lui Dumnezeu, prin 
m#rturisirea înaintea preotului a tuturor dorin!elor 
p#c#toase, prin pomenirea mor!ii "i a Judec#!ii de 
Apoi a lui Dumnezeu, când fiecare va primi r#splat# 
dup# faptele sale.
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DUMNEZEIASCA LEGE NOU"

Ce este noua lege a lui Dumnezeu?
Aceasta este Legea descoperit# "i dat# prin Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Messia.

Cum se mai nume"te aceast# lege nou#?
Lege cea de pe urm# a lui Dumnezeu.

De ce?
Pentru c# este ultima lege a lui Dumnezeu. Nu va 
mai fi dat# alta, pân# la sfâr"itul lumii.

Cum se mai nume"te aceast# nou# lege?
Legea l#untric# a lui Dumnezeu, c#ci se refer# la cele 
mai l#untrice pricini ale faptelor noastre din afar#.

Cum s# numim, a"adar, aceast# lege a lui Hristos?
Legea lui Dumnezeu, cea nou#, cea din urm# sau 
cea l#untric#, adic# des#vâr"ita "i singura lege dum-
nezeiasc# mântuitoare.

De ce Dumnezeu nu a dat prin Moisì aceea"i lege 
pe care a dat-o prin Hristos?
Din aceea"i cauz# pentru care noi înv#!#m copiii s# 
fac# unele, iar pe altele îi oprim s# le fac# – ca un 
alfabet al bunei purt#ri, f#r# a cerceta "i tâlcui copii-
lor pricinile nev#zute ale anumitor lucruri. Sfântul 

V
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putut gr#i vou# ca celor duhovnice"ti, ci ca celor tru-
pe"ti, ca unor prunci întru Hristos. Cu lapte pre voi 
am hr#nit, iar nu cu bucate.” /I Corintheni 3:1-2/

Care sânt deosebirile între legea exterioar# dat# 
prin Moisì "i legea l#untric# dat# prin Iisus Hris-
tos?
Legea exterioar# a fost dat# ca o lege preg#titoare 
pentru o mic# semin!ie de p#stori, pe când legeagea 
l#untric# a fost dat# tuturor popoarelor de pe 
p#mânt, legate între ele într’o familie duhovniceasc# 
"i comun# a lui Dumnezeu, prin chiar scump sângele 
lui Hristos.

Cele mai mari dou# porunci ale Legii celei noi

Care sânt cele mai mari dou# porunci ale lui 
Hristos, poruncile legii celei noi "i de pe urm# a 
lui Dumnezeu? 
Întâia porunc# este: „s# iube"ti pre Domnul Dum-
nezeul t#u din toat# inima ta, "i din tot sufletul t#u, 
"i din tot cugetul t#u, "i din toat# vârtutea ta.” Iar a 
doua este: „S# iube"ti pre aproapele t#u ca însu!i pre 
tine.” /Matthei 22:37-40; Marcu 12:30-31/

Ce a spus Hristos despre însemn#tatea acestor 
dou# porunci?
El a spus: Întru aceste dou# porunci toat# legea "i pro-
rocii atârn#. $i a mai spus: Mai mare decât acestea alt# 
porunc# nu este.

Aceasta înseamn# cumva c# legea cea veche, a ce-
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semn#tatea "i nu mai are nici un rost, prin darea 
acestor dou# porunci?
Nu. Aceasta înseamn# numai c# dragostea pentru 
Dumnezeu "i pentru aproapele des#vâr"e"te întreaga 
lege veche, dup# cum spune "i Apostolul: „Drept 
aceea plinirea legii este dragostea.” /Romani 13:10/ 
Cu alte cuvinte, dragostea este mai presus de toate 
poruncile "i opreli"tile, c#ci ea înfrâneaz# mai mult 
decât i se cere "i face mai mult decât ne a"tept#m 
de la ea.

Ce înseamn# a-L iubi pe Dumnezeu?
Înseamn# a-L iubi mai mult decât orice – decât pe 
noi în"ine, familia, lumea sau orice altceva din lume. 

Ce înseamn# a-L iubi pe Dumnezeu din toat# 
inima noastr#?
Înseamn# a ne str#muta toate sim!irile noastre într’o 
singur sim!#mânt de iubire fa!# de Dumnezeu.

Ce înseamn# a-L iubi pe Dumnezeu din tot sufle-
tul nostru?
Înseamn# a ne lumina "i înc#lzi întregul nostru suflet 
cu iubire fa!# de Dumnezeu.

Ce înseamn# a-L iubi pe Dumnezeu din tot cuge-
tul nostru?
Înseamn# a ne îndrepta toate gândurile noastre spre 
gândul iubirii lui Dumnezeu.

Ce înseamn# a-L iubi pe Dumnezeu din toat# 
puterea noastr#?
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noastre spre o fapt# binepl#cut# lui Dumnezeu, 
iubirea noastr#.

Ce înseamn# a doua porunc# a legii noi: S! iube"ti 
pre aproapele t!u ca însu#i pre tine?
Înainte de toate, înseamn# c# trebuie s#-L iubim pe 
Domnul Iisus Hristos, Omul des#vâr"it, ca pe cel 
mai drag "i cel mai apropiat semen al nostru – iar, 
prin El, pe to!i ceilal!i semeni ai no"tri.

Este iubirea noastr# fa!# de Iisus Hristos cuprins# 
în cea dintâi porunc#?
Cu adev#rat este, dar acolo se în!elege iubirea pentru 
El ca Dumnezeu, în acela"i timp cu Tat#l "i cu 
Duhul Sfânt, iar aici se în!elege dragostea fa!# de El 
ca om, chipul cel adev#rat al omului des#vâr"it, „Cel 
mai des#vâr"it dintre fiii oamenilor.”

A vorbit Domnul Iisus Hristos despre datoria de 
a-L iubi?
Da, "i a fost foarte limpede. El a spus: „Cela ce iube"te 
pre tat# sau pre mum# mai mult decât pre mine, nu 
este mie vrednic, "i cela ce iube"te pre fiu sau pre fiic# 
mai mult decât pre mine, nu este mie vrednic.” /Mat-
thei 10:37/ Apoi El a mai spus: „Cela ce pre mine 
ur#"te, "i pre Tat#l meu ur#"te.” /Ioánn 15:23/ „Pre-
cum au iubit pre mine Tat#l, "i eu am iubit pre voi.” 
/Ioánn 15:9/ Pe Petru l-a întrebat: „Símone al lui Iona, 
m# iube"ti?” /Ioánn 21:15/ El pune aceast# întrebare 
fiec#ruia dintre noi: M# iube"ti? $i Sfântul Apostol 
Pavel spune: „Cela ce nu iube"te pre Domnul nostru 
Iisus Hristos, s# fie anáthema.” /I Corintheni 16:22/Corintheni 16:22/
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fa!# de al!i oameni?
Precum Îl iubim pe Dumnezeu prin Iisus Hristos, 
tot astfel îi iubim "i pe oameni prin Iisus Hristos.

Este iubirea noastr# fa!# de Iisus Hristos temelia 
iubirii de Dumnezeu "i de oameni?
Este, c#ci dac# Îl iubim pe Hristos, Dragostea 
noastr#, îi iubim "i pe to!i cei pe care El îi iube"te 
"i pentru care a murit. Astfel, aceste dou# porunci 
ne îndatoreaz# a-L iubi pe Iisus Hristos, Iubitul 
Mijlocitor dintre Dumnezeu "i oameni. Dac# nu 
avem iubire fa!# de El, îns#"i iubirea noastr# fa!# 
de Dumnezeu "i oameni nu poate fi adev#rat# "i 
deplin#.

Ce mai st# scris în Noul Leg#mânt despre dra-
goste?
Cu adev#rat, foarte multe. De pild#: cunoa"terea 
noastr# despre Dumnezeu !ine de iubirea noastr# 
fa!# de Acesta: „Tot cel ce iube"te (...) cunoa"te 
pre Dumnezeu. Cel ce nu iube"te, nu cunoa"te pre 
Dumnezeu, c#ci Dumnezeu dragoste este.” /I Ioánn 
4:7-8/ De asemenea, pacea noastr# !ine de dragostea 
noastr# pentru Dumnezeu: „Dumnezeu dragoste 
este, "i cela ce petrece întru dragoste, întru Dumne-
zeu petrece, "i Dumnezeu întru el,” /I Ioánn 4:16/ "i 
„fric# nu este în dragoste,” /I Ioánn 4:18/ iar unde nu 
e fric#, acolo este pace. Tot astfel, puterea "i fericirea 
noastr#, dar mai presus de toate mântuirea noastr# "inoastr# "i "i 
via!a ve"nic# sânt legate de dragostea noastr# pentru 
Dumnezeu "i fra!ii no"tri.



92 Cum ne ar#t#m în chip v#zut dragostea noastr# 
fa!# de Dumnezeu?
Prin rug#ciune "i împlinirea voii lui Dumnezeu. 

Cum ne ar#t#m în fapt# iubirea noastr# fa!# de 
aproapele nostru?
Prin facerea de bine. Cu alte cuvinte: fapte de mi-
lostenie, cuvinte, gânduri "i rug#ciuni, toate "i în-
totdeauna în numele Domnului nostru Iisus Hristos 
"i pentru El.

Despre rug#ciune

Ce este rug#ciunea Cre"tin#?
Este felul nostru de a intra în leg#tur# cu Dumne-
zeu, prin care ne ar#t#m credin!a, n#dejdea "i dra- dra-
gostea noastr#.stea noastr#.

Câte feluri de rug#ciuni sânt?
Patru feluri: rug#ciunea l#untric#, rug#ciunea exte-
rioar#, rug#ciunea personal# "i rug#ciunea comun#.

Ce este rug#ciunea l#untric# "i ce este rug#ciunea 
exterioar#?
Rug#ciunea l#untric# se mai nume"te "i rug#ciunea 
min!ii. Aceasta se s#vâr"e"te în t#cere. Rug#ciunea 
exterioar# se roste"te cu glas tare.

Cât de des trebuie s# ne rug#m?
Aceasta !ine de cât de mare este iubirea noastr# fa!# 
de Dumnezeu. Cu cât Îl iubim mai mult pe Dum-
nezeu, cu atât sântem mai des în leg#tur# cu El. Cei 
mai vrednici sânt aceia care se roag# neîncetat luilui 
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toat# vremea a se ruga.” /Luca 18:1/

Cum ne putem ruga neîncetat?
Ne putem ruga neîncetat în gând sau în chip l#untric. 
Putem s# ne îndrept#m rug#ciunile noastre t#cute 
c#tre Dumnezeu chiar "i atunci când c#l#torim sau 
lucr#m: l#udându-L, sl#vindu-L sau chemându-L 
în ajutor.

Care este cea mai scurt# rug#ciune t#cut#?
Doamne Iisuse, miluie"te-m# pre mine!

Ce este rug#ciunea personal# "i ce este rug#ciunea 
comun#?
Rug#ciunea personal# este cea s#vâr"it# de om în 
singur#tate, în sine sau t#cut. Rug#ciunea public# este 
rug#ciunea omului înso!it# de cea a altor oameni, în 
biseric# sau în alt loc.

Care dintre aceste rug#ciuni sânt obligatorii pen-
tru fiecare Cre"tin?
Amândou# feluri de rug#ciuni sânt obligatorii pentru 
fiecare Cre"tin. Trebuie s# ne rug#m tainic, l#untric 
"i, de asemenea, public "i cu glas tare. Când sântem 
singuri trebuie s# ne rug#m în tot locul, dar trebuie 
s# ne rug#m "i împreun# cu al!i Cre"tini, în biseric#. 
Sfin!ii fac întocmai.

Care sânt gândurile de c#p#tâi ale fiec#rei rug#-
ciuni adev#rate?
Fiecare rug#ciune are de obicei trei p#r!i: mul!umire, 
cerere "i m#rire. Mai întâi, mul!umim lui Dumnezeu 
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ne dea ceea ce ne este de trebuin!# într’un moment 
anume, iar în al treilea rând aducem slav# "i prea-
m#rim bun#tatea, puterea "i slava Sa.

Rug#ciunea Domneasc#

Rug#ciunea des#vâr"it# pe care o rostim în casa 
noastr# "i în biseric# este Rug#ciunea Domneasc#. 
Ea se nume"te astfel deoarece Domnul Iisus Hristos 
a încredin!at-o ucenicilor S#i ca pild# de rug#ciune.

Care este rug#ciunea domneasc# din Evanghelie?
Tat#l nostru Carele e"ti în ceruri, sfin!easc#-se numele 
T#u. Vie Împ#r#!ia Ta, fac#-se voia Ta, precum în cer, 
"i pre p#mânt. Pâinea noastr#, cea a zilei ce vine, d# 
nou# ast#zi, "i las# nou# datoriile noastre, precum "i 
noi l#s#m datornicilor no"tri, "i nu duce pre noi întru 
ispit#, ci ne izb#ve"te de cel viclean. C# a Ta este îm-
p#r#!ia, puterea "i slava, a Tat#lui "i a Fiului "i a Sfân-
tului Duh, acum "i pururea "i în vecii vecilor. Amin.

Ce cuprinde rug#ciunea domneasc#?
Mai întâi, are o chemare sau închin#ciune, apoi "apte 
cereri, iar la sfâr"it slavoslovia.

Cum începem?
Începem prin a-L chema pe Dumnezeu numindu-L 
Tat#l nostru.

De ce nu spunem „Tat#l meu”?
Numai Cel n#scut, iar nu f#cut Fiu al lui Dum-
nezeu, Iisus Hristos, are dreptul de a-L numi pe 
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fia!i, ajun"i fii "i fiice ai lui Dumnezeu prin jertfa de 
bun#voie a lui Hristos, ne învrednicim a-L numi pe 
Tat#l S#u Tat#l nostru. /Ioánn 1:12/

Mai avem vreun alt temei pentru care s#-L numim 
pe Dumnezeu Tat!l nostru?
Mai este un însemnat temei social. Hristos vrea s# 
ne iubim între noi ca fra!ii. Dar numai cei ce se re-
cunosc ca având acela"i tat# se pot socoti fra!i.

Înseamn# oare c# atunci când îl numim pe Dum-
nezeu Tat!l nostru ne numim în acela"i timp între 
noi fra#i?
Întocmai. Nu este fr#!ie acolo unde nu-i aceea"i 
p#rin!ie.

De ce nu Îl numim pe Dumnezeu „F#c#torul nos-
tru”?
Pentru c# Dumnezeu a f#cut toate lucrurile, dar El 
este mai mult decât un F#c#tor – El este Tat#l tutu-
ror oamenilor, care s’au înnoit prin Duhul Sfânt "i 
astfel au ajuns „fiii lui Dumnezeu.” Astfel, ei nu mai 
sânt f#pturi, ci copii.

De ce spunem „Carele e"ti în ceruri”?
Pentru c# Dumnezeul Cel adev#rat locuie"te ve"-
nic în ceruri, adic# în afara timpului "i spa!iului, "i 
nu este m#rginit de p#mânt, ca dumnezeii minci-
no"i ai idolatrilor, ai celor ce se închin# naturii "i 
oamenilor.
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Care este întâia cerere din rug#ciunea domneasc#?
Sfin!easc#-se numele T#u.

Ce dorin!# ne ar#t#m prin aceast# cerere?
Cerem de la Dumnezeu ajutor ca numele Lui s# 
fie cinstit de c#tre oameni "i s# fie cinstit ca mai 
sfânt decât orice alt nume din lume. În Vechiul Le-
g#mânt, când Dumnezeu era cunoscut ca Judec#tor 
"i F#c#tor, oamenii erau opri!i s# ia numele lui Dum-
nezeu în de"ert. Prin legea cea nou# a dragostei, noi 
avem datoria s# facem mult mai mult: s# r#spândim 
în via!a noastr# "i pretutindeni în jur cinstirea celui 
mai sfânt nume, cel al Tat#lui nostru, ba chiar s# ne 
d#m "i via!a pentru acest nume, a"a cum au f#cut 
miliarde de mucenici Cre"tini.

A doua cerere

Care este a doua cerere a noastr# din rug#ciunea 
domneasc#?
Vie împ#r#!ia Ta.

Ce dorin!# ar#t#m prin aceast# cerere?
Îi cerem lui Dumnezeu ajutor pentru ca Împ#r#!ia 
cereasc# a Sfintei Treimi în Unime s# se împlineasc# 
în sufletele noastre, în familiile noastre, în poporul 
nostru "i în lumea întreag#.

Cum putem spune acestea mai limpede?
A"a precum Tat#l, Fiul "i Sfântul Duh sânt una în 
ve"nic# în!elegere, în pace, în putere "i slav#, la fel 
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uneasc#, ca fiin!a dumnezeiasc# spre a c#rei asem#-
nare au fost f#cute sufletele noastre. Dup# cum este 
originalul, astfel s# fie "i cópia.

Cum putem "ti c# Împ#r#!ia lui Dumnezeu a 
venit?
„Împ#r#!ia lui Dumnezeu (este) dreptate "i pace "iÎmp#r#!ia lui Dumnezeu (este) dreptate "i pace "i 
bucurie întru Duhul Sfânt.” /Romani 14:17/ Când” /Romani 14:17/ Când /Romani 14:17/ Când 
vedem c# aceasta s’a înf#ptuit în sufletele noastre, 
precum "i între oamenii din jurul nostru, putem fi 
încredin!a!i c# a venit Împ#r#!ia lui Dumnezeu.

A treia cerere

Care este a treia cerere din rug#ciunea domneasc#?
Fac#-se voia Ta, precum în cer, "i pre p#mânt.

Ce dorin!# ar#t#m prin aceast# cerere?
Îi cerem ajutor lui Dumnezeu pentru a alunga din 
noi "ov#iala alegerii între Dumnezeu "i satana, între 
bine "i r#u, "i pentru a ne lep#da deplin de voia sata-
nei, spre a ne putea încredin!a voii Tat#lui, a"a cum a 
f#cut "i Domnul nostru Iisus Hristos când s’a rugat 
în gr#dina Ghethsimani: „Îns# nu ceea ce eu voiesc,„Îns# nu ceea ce eu voiesc,Îns# nu ceea ce eu voiesc, 
ci ceea ce tu.” /Marcu 14:36/” /Marcu 14:36/ /Marcu 14:36/

De ce spunem „precum în cer”?
Pentru c# în cer îngerii "i sfin!ii, cu toat# inima "i cu 
bucurie deplin#, se supun voii lui Dumnezeu. Voia lui 
Dumnezeu este "i voia lor, ceea ce îi face s# fie ve"nic 
ferici!i. Pentru aceasta ne rug#m "i noi pe p#mânt.
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Care este a patra cerere din rug#ciunea domnea-
sc# ?
Pâinea noastr#, cea a zilei ce vine, d# nou# ast#zi.

Ce dorin!# ar#t#m prin aceast# cerere?
Mai întâi, prin ea ne ar#t#m încredin!area c# f#r# 
puterea "i milostivirea lui Dumnezeu nu putem tr#i 
nici m#car o zi. Apoi, pentru c# putem muri în ori-
ce zi, ne rug#m lui Dumnezeu s# ne mântuiasc# de 
dorin!a nebuneasc# a adun#rii de bog#!ii pentru vii-
torul îndep#rtat, când aproapele nostru poate muri 
din lipsa pâinii celei de fiecare zi. Cu alte cuvinte, Îl 
rug#m pe Dumnezeu s# ne dea nici mai mult, nici 
mai pu!in decât ce ne este de trebuin!#.

Despre ce fel de pâine este vorba aici?
Despre dou# feluri de pâine: pâine material# "i pâi-
ne duhovniceasc#, c#ci nu putem câ"tiga nici una 
dintre acestea f#r# harul "i milostivirea lui Dum-
nezeu. Pâinea material# o lu#m din p#mânt, iar 
pâinea duhovniceasc# ne vine din cer. Cea dintâi 
este pentru trup, iar cealalt# pentru suflet. Despre 
pâinea material#, Hristos a spus: „Nu numai cu„Nu numai cuNu numai cu 
pâine va tr#i omul...”” /Matthei 4:4/, iar despre pâi-
nea duhovniceasc# a zis: „Eu sânt pâinea cea vie„Eu sânt pâinea cea vieEu sânt pâinea cea vie 
carea s’au pogorît din cer: de va mânca cineva din 
pâinea aceasta, viu va fi în veci.” /Ioánn 6:51/ Ast-aceasta, viu va fi în veci.” /Ioánn 6:51/ Ast- viu va fi în veci.” /Ioánn 6:51/ Ast-” /Ioánn 6:51/ Ast- /Ioánn 6:51/ Ast-
fel, pâinea noastr# cea de toate zilele este mai întâi 
de toate Hristos, alt# pâine este numai un adaos la 
aceasta.
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Care este a cincea cerere din rug#ciunea dom-
neasc#?
$i ne las# nou# datoriile noastre, precum "i noi l#s#m 
datornicilor no"tri.

Ce dorin!# ar#t#m prin aceast# cerere?
Îi cerem ajutor lui Dumnezeu s# ne st#pânim "i s# 
iert#m semenilor no"tri gre"alele pe care le-au s#vâr"it 
fa!# de noi, a"a încât "i El s# ne poat# ierta p#catele 
noastre. $i tot aceea"i gur# a rostit: „C# de ve!i l#sa 
oamenilor gre"alele lor, l#sa-va "i vou# Tat#l vostru 
cel ceresc; iar de nu ve!i l#sa oamenilor gre"alele lor, 
nici Tat#l vostru nu va l#sa vou# gre"alele voastre.” 
/Matthei 6:14-15/ 

A "asea cerere

Care este a "asea cerere din rug#ciunea domnea-
sc#?
$i nu duce pre noi întru ispit#.

Ce dorin!# ar#t#m prin aceast# cerere?
Îl rug#m pe Dumnezeu s#-"i aminteasc# de sl#bi-
ciunile noastre omene"ti "i s# nu ne trimit# încerc#ri 
grele spre înt#rirea noastr#, nici s# îng#duie diavolu-
lui s# ne ispiteasc# în necazuri.

Care este deosebirea dintre încercarea venit# de 
la Dumnezeu "i ispitirea de la diavol?
Este o deosebire foarte mare. Atunci când Dumne-
zeu ne trimite vreo suferin!#, El face aceasta pentru 
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prin foc se face o!el. Diavolul, potrivnic, ne ispite"te 
cu vreun p#cat sau prin vreo suferin!# pentru a ne 
face mai r#i, mai întina!i, mai slabi "i într’un sfâr"it, 
pentru a ne desp#r!i deplin de Dumnezeu "i a ne 
duce la pierzanie.

A "aptea cerere

Care este a "aptea cerere din rug#ciunea domnea-
sc#?
$i ne izb#ve"te de cel viclean.

Ce dorin!# ne ar#t#m prin aceast# cerere?
Îi cerem lui Dumnezeu ajutor s# ne izb#veasc# de 
fapte rele "i de cei ce s#vâr"esc f#r#-de-legea. Ca 
"i cum ne-am ruga astfel: „P#ze"te-ne, P#rinte, de 
fapte rele "i ne ap#r# de cei f#r#-de-lege.”

Cine este cel mai mare nelegiuit, de care Îl rug#m 
pe Dumnezeu s# ne apere?
Satana. Toate p#catele "i toate relele izvorîte din ele, 
de la satana vin. De aceea, prin aceast# cerere Îl rug#m 
pe Dumnezeu, Care este lumin# "i dragoste, s# ne iz-
b#veasc# de cel viclean, care este întunericul "i ura.

Slavoslovia

Cum se încheie rug#ciunea domneasc#?
Prin slavoslovie sau doxologie, care spune: C# a Ta 
este împ#r#!ia, puterea "i slava, a Tat#lui "i a Fiului "i 
a Sfântului Duh, acum "i pururea "i în vecii vecilor. 
Amin.
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Ne ar#t#m credin!a în Dumnezeu ca fiind cel mai 
puternic "i mai sl#vit Împ#rat, singurul Care poate 
împlini cererile noastre. Pentru aceasta Îl pream#rim, 
sl#vim "i iubim.

Ce înseamn# cuvântul „Amin”?
Amin este unul dintre numele lui Dumnezeu. Dom-
nul a spus Sfântului Apostol Ioánn: „Acestea zice 
cel ce este Amin, marturul cel credincios "i adev#rat, 
începutul zidirei lui Dumnezeu.” /Apocalipsa 3:14/” /Apocalipsa 3:14/ /Apocalipsa 3:14/ 
Noi încheiem fiecare rug#ciune "i fiecare mul!umire 
adus# lui Dumnezeu cu acest nume: „Amin.” Este 
ca "i cum am spune: „Dumnezeu” sau „Adev#r.” De 
asemenea, când facem un jur#mânt, încheiem cu cu-
vântul „Amin,” ceea ce înseamn#: „Ceea ce spun este 
adev#rat ca Adev#rul sau ca Dumnezeu.”

Caracterul Cre"tinului în fa!a Legii noi a lui 
Hristos
Legea nou# sau de pe urm# a lui Dumnezeu a fost 
dat# oamenilor prin Iisus Hristos, Dumnezeul În-
trupat, cu !elul de a f#uri în oameni un nou caracter, 
ca ace"tia s# ajung# oameni noi, vrednici a se numi 
fiii lui Dumnezeu "i vrednici a mo"teni Împ#r#!ia 
Cereasc# a lui Dumnezeu. Acest caracter nou al 
omului trebuie s# fie dup# chipul lui Dumnezeu "i al 
lui Hristos, "i trebuie s# izvorasc# din toate virtu!ile 
evanghelice, personale "i generale.

Dezvoltarea caracterului Cre"tin
Caracterul moral "i duhovnicesc al unui Cre"tin se 
dezvolt# sub înrâurirea a trei lucruri.
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1. Ascultarea de Hristos "i de Biserica Sa; 2. St#ruin!a 
personal# în tr#irea tuturor virtu!ilor "i 3. Harul lui 
Dumnezeu prin Sfintele Taine sau o însuflare deo-
sebit#.

Care sânt cele mai însemnate virtu!i Cre"tine?
Credin!a, n#dejdea "i dragostea. 

Putem numi aceste virtu!i cu alte cuvinte?
Dreapta cugetare, prin credin!# în Hristos; sim!irea 
curat#, prin n#dejde în Hristos "i fapta cea bun#, prin 
dragoste în Hristos.

Care sânt celelalte virtu!i Cre"tine?
Sânt multe, dar "apte dintre ele sânt socotite a fi mai 
presus de celelalte.

Care sânt aceste virtu!i?
Smerenia, d#rnicia, cur#!ia sufleteasc#, milostenia, 
înfrânarea, blânde!ea "i râvna în credin!#.

Cum dobândim aceste virtu!i?
Prin repetare "i repetare, pân# când aceste virtu!i ni 
se fac la fel de fire"ti ca r#suflarea.

Este repetarea virtu!ilor Cre"tine foarte însem-
nat# pentru dezvoltarea caracterului nostru?
Da, la fel cum buna educa!ie const# mai cu seam# 
în repetare – care este, de fapt, aplicarea în via!# a 
virtu!ilor Cre"tine.
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terelor Cre"tine?
P#catul. 

Ce este p#catul?
În esen!#, orice p#cat este minciun# "i silnicie. 

Care dintre p#cate sânt numite „p#cate de moarte?”
Acele p#cate care duc la moartea ve"nic#. Ele sânt în 
num#r de "apte.

În ce leg#tur# sânt p#catele de moarte cu cele "apte 
mari virtu!i?
Ele sânt potrivnice virtu!ilor, astfel: mândria – po-
trivnic# smereniei, iubirea de argin!i – potrivnic# 
d#rniciei, desfrânarea – potrivnic# cur#!iei suflete"ti, 
pizma – potrivnic# milosârdiei, l#comia – potrivnic# 
înfrân#rii, mânia – potrivnic# blânde!ii, dezn#dejdea 
– potrivnic# râvnei în credin!#.

Sânt "i p#cate mai rele?
Da, sânt cele patru p#cate numite strig#toare la cer 
pentru pedeaps#.

Care sânt aceste p#cate?
Uciderea împreun# cu tâlh#ria, sodomia, oprirea pl#!ii 
lucr#torilor "i asuprirea v#duvelor "i orfanilor.

Sânt "i multe p#cate mai mici?
Sânt multe "i multe p#cate mai mici sau p#cate u"oare, 
prin gânduri, cuvinte, dorin!e "i fapte.

Cum ne putem izb#vi de p#cate?
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st#pânirea de sine pentru a nu mai repeta p#catele, 
ca "i prin lucrarea virtu!ilor.

Fericirile

Domnul nostru Iisus Hristos S’a suit în munte "i îi 
înv#!a pe ucenicii S#i, zicând: 

Ferici!i cei s#raci cu duhul, c# acelora este îm-
p#r#!ia cerurilor. Cei s#raci cu duhul sânt aceia care 
se consider# pe sine foarte mici în compara!ie cu 
m#re!ia lui Dumnezeu "i care tânjesc s# se înal!e la 
Dumnezeu "i la Împ#r#!ia Lui.

Ferici!i cei ce plâng, c# aceia se vor mângâia.
Cei ce plâng în lumea aceasta trec#toare se asea-
m#n# Fiului lui Dumnezeu, Care niciodat# nu a 
zâmbit, dar adesea a plâns, din pricina neîn!elegerii, 
a p#catelor "i patimilor omene"ti.

Ferici!i cei blânzi, c# aceia vor mo"teni p#mântul.
Cei blânzi sânt iubitori de oameni "i îndelung-r#b-
d#tori. Datorit# blânde!ii Sale, Hristos este numit 
Mielul lui Dumnezeu. Cei îngâmfa!i "i mânio"i 
sânt potrivnici celor blânzi. Ei grabnic câ"tig#, dar 
tot grabnic "i pierd. Cei blânzi prop#"esc cu timpul. 
Cre"tinii au fost prigoni!i de p#gâni "i aproape ni-
mici!i, dar ast#zi st#pânesc p#mântul.

Ferici!i cei ce fl#mânzesc "i înseto"az# de dreptate, 
c# aceia se vor s#tura.
Cei ce fl#mânzesc "i înseteaz# de dreptate sânt oa-



105menii care cu greu rabd# nedreptatea din lume. Ei 
vor vedea biruin!a lui Hristos Cel Înviat, Care va în-
vinge toate puterile r#ului "i inimile lor se vor umple 
de mul!umire "i bucurie. Ei vor vedea biruin!a Bise-
ricii prigonite "i se vor bucura.

Ferici!i cei milostivi, c# aceia se vor milui.
Dup# cum ne purt#m cu fiii lui Dumnezeu, tot astfel 
se va purta "i Dumnezeu cu noi. Mil# pentru mil#. 
Dar bogata milostivire dumnezeiasc# este cu mult 
mai mare decât milostivirea oamenilor. „Ace"tia vor 
primi însutit,” le-a spus Domnul celor milostivi. 
Milostivirea este o virtute îndoit#: personal# "i 
social#. Sântem milostivi "i fa!# de noi în"ine, atunci 
când nu uit#m de sufletul nostru "i mântuirea lui. 
Egoismul, r#zbunarea "i cruzimea sânt vr#jma"ii mi-
lostivirii. 

Ferici!i cei cura!i cu inima, c# aceia vor vedea pre 
Dumnezeu.
Inima omului este ochiul curat, trebuincios pentru 
a privi realit#!ile duhovnice"ti "i mai cu seam# pe 
Dumnezeu. Prin îndelunga-lucrare "i prin harul lui 
Dumnezeu, inima se poate cur#!i de toate necur#!ii-
le p#catului, dup# cum ne dau m#rturie vie!ile sfin!i-
lor. Gândurile "i dorin!ele rele întineaz# "i orbesc 
inima. 

Ferici!i f#c#torii de pace, c# aceia fiii lui Dumne-
zeu se vor chema.
Hristos este numit Împ#ratul p#cii. El a d#ruit pace 
ucenicilor S#i. Fiecare poate da ceea ce are. Dac# 
avem în inimile noastre pace, o putem d#rui "i celor-
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unire – aceasta este adev#rata pace dumnezeiasc# a 
sufletului. Sufletul necump#tat nu poate avea pace. 

Ferici!i cei prigoni!i pentru dreptate, c# acelora 
este împ#r#!ia cerurilor.
S# fii prigonit pentru dreptate înseamn# a te asem#na 
lui Hristos "i Apostolilor. Biserica Ortodox# a ar#tat 
mul!i mucenici, care au p#timit pentru dreptate "i s’au 
s#l#"luit în Împ#r#!ia cereasc# a lui Hristos. Sfântul 
Apostol Petru spune: „C# mai bine este f#când cele 
bune a p#timi, de este a"a voia lui Dumnezeu, decât 
f#când cele rele.” /I Petru 3:17/

Ferici!i ve!i fi când vor oc#rî pre voi, "i v# vor 
prigoni, "i vor zice tot ce este viclean împrotiva 
voastr#, min!ind pentru mine.
Aici Hristos vorbe"te despre p#timirea pentru El a 
celor ce-L vor urma. Ei vor fi batjocori!i, def#ima!i 
"i chinui!i. Dar ei trebuie s# rabde toate cu credin!# 
neclintit# "i n#dejde în Dânsul, c#ci va veni la vremea 
Sa ca Cel din urm# Biruitor "i Drept Judec#tor. El 
va desp#r!i atunci pentru ve"nicie pe drep!i de cei 
nedrep!i.

Încheiere

Bucura!i-v# "i v# veseli!i, c# plata voastr# mult# 
este în ceruri.
Bucura!i-v# în lacrimi, bucura!i-v# în p#timiri, bucu-
ra!i-v# în moarte, c#ci cei mai buni din neamul ome-
nesc, care au str#b#tut acea"i cale spinoas# ca "i voi, 
v# a"teapt# acum în lumea cealalt#, unde domne"tedomne"te 
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nici suspin, ci via!# "i bucurie f#r# de sfâr"it.

Alte virtu!i personale "i sociale
Al#turi de Fericiri, Domnul nostru Iisus Hristos le-a 
dat ucenicilor S#i îndrum#ri pentru agonisirea "i a 
altor virtu!i personale "i sociale, de c#p#tâi pentru 
zidirea caracterului lor Cre"tin. Aceste virtu!i se pot 
câ"tiga numai prin lupt# st#ruitoare "i înfl#c#rat#, 
precum "i prin tr#ire, a"a cum au gândit "i au lucrat 
Sfin!ii P#rin!i ai Bisericii.

Deprinderea virtu!ilor personale

Rug#ciunea l#untric#. „Iar tu, când te rogi, intr# în„Iar tu, când te rogi, intr# înIar tu, când te rogi, intr# în 
c#mara ta, "i încuind u"a ta, roag#-te Tat#lui t#u ce-
lui întru ascuns; "i Tat#l t#u cel ce vede întru ascuns 
va r#spl#ti !ie la ar#tare.”” /Matthei 6:6/

Postul înaintea lui Dumnezeu, iar nu pentru oa-
meni. „$i când posti!i, nu fi!i ca f#!arnicii poso-
morâ!i, c# smolesc fe!ele lor ca s# se arate oameni-
lor postindu-se; amin zic vou#, c# î"i iau plata lor.” 
/Matthei 6:16/

Paza sufletului. Este nevoie s# te îngrije"ti duhov-
nice"te "i de trup "i de suflet, de fiecare în chip deo-
sebit. Sufletul se deosebe"te de trup "i are trebuin!# 
de alt fel de hran#, ve"minte "i lumin#. „Nu numai„Nu numaiNu numai 
cu pâine va tr#i omul, ci cu tot graiul lui Dumne-
zeu.” /Luca 4:4/” /Luca 4:4/ /Luca 4:4/

P#strarea unit#!ii sufletului. Unitatea sufletului în-
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înseamn# sl#biciune "i pieire. „Toat# împ#r#!ia ce 
se împ#recheaz# (dezbin#) între sine se pustie"te, "i 
toat# cetatea sau casa ce se împ#recheaz# (dezbin#) 
întru sine nu va sta,” /Matthei 12:25/ a zis Domnul. 
$i a mai ad#ugat: „Nimenea poate a sluji la doi 
domni (...). Nu pute!i lui Dumnezeu a sluji "i lui 
mamona.” /Matthei 6:24/

Înfrânarea inimii "i a gândurilor. Gândurile bune 
sânt semin!ele faptelor bune. Dumnezeu vede gân-
durile noastre. $tiind gândurile oamenilor, Domnul 
Iisus a spus: „Pentru ce cugeta!i viclene în inimile„Pentru ce cugeta!i viclene în inimilePentru ce cugeta!i viclene în inimile 
voastre?,” /Matthei 9:4/ „c# din inim# ies gânduriastre?,” /Matthei 9:4/ „c# din inim# ies gânduri” /Matthei 9:4/ „c# din inim# ies gânduri /Matthei 9:4/ „c# din inim# ies gânduri„c# din inim# ies gânduric# din inim# ies gânduri 
viclene, (...) preacurvii” /Matthei 15:19/ "i tot r#ul.” /Matthei 15:19/ "i tot r#ul. /Matthei 15:19/ "i tot r#ul. 
Este nevoie de deprinderea neîncetat# cu gânduri "i 
dorin!e bune. 

Înfrânarea limbii. „Deci zic vou# c# pentru tot gra-
iul de"ert carele vor gr#i oamenii, da-vor sam# de 
dânsul în ziua judec#!ii.” /Matthei 12:36/

Fuga de f#!#rnicie. „P#zi!i-v# de aluatul Fariseilor, 
care este f#!#ria.” /Luca 12:1/ „c# nimic este (...) as-
cuns care s# nu se cunoasc#.” /Matthei 10:26/

Trebuie s# fim asemenea copiilor în modestie, sin-
ceritate "i credin!#. „Amin zic vou#, de nu v# ve!i„Amin zic vou#, de nu v# ve!iAmin zic vou#, de nu v# ve!i 
întoarce "i s# fi!i ca copiii, nu ve!i intra întru îm-
p#r#!ia cerurilor.”” /Matthei 18:3/

R#bdarea. A r#bda toate greut#!ile în împlinirea 
legii lui Hristos este chez#"ia mântuirii sufletului. 
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/Matthei 10:22/

Înfrânarea de la prea mult# mâncare, b#utur# "i 
tulbur#ri. „Lua!i aminte de sinev# ca nu cumva s# 
se îngreuieze inimile voastre cu sa!iul mânc#rii "i cu 
be!ia "i cu grijile vie!ii.” /Luca 21:34/

Credin!a statornic#, f#r# nici o îndoial#, în pute-
rea "i milostivirea lui Hristos. Nu v# teme!i, crede!i 
numai. Crede!i c# la Dumnezeu toate sânt cu putin!#. 
Domnul Iisus a spus: „De po!i crede, toate sânt cu„De po!i crede, toate sânt cuDe po!i crede, toate sânt cu 
putin!# celui ce crede.” /Marcu 9:23/ S# nu uita!i c#” /Marcu 9:23/ S# nu uita!i c# /Marcu 9:23/ S# nu uita!i c# 
f#r# credin!# statornic# în Hristos, n#dejdea "i dra-
gostea sânt lipsite de temelie.

Cunoa"terea Sfintei Scripturi "i a puterii lui Dum-
nezeu trebuie s# creasc# în fiecare zi. Aceasta ne 
ajut# mult în înt#rirea credin!ei noastre în Hris-
tos. Domnul i-a mustrat pe Sadduchei din pricina 
ne"tiin!ei lor, spunând: „V# r#t#ci!i, ne"tiind Scrip-„V# r#t#ci!i, ne"tiind Scrip-V# r#t#ci!i, ne"tiind Scrip-
turile, nici puterea lui Dumnezeu.” /Matei 22:29/” /Matei 22:29/ /Matei 22:29/

Însingurarea este de mare folos pentru cercetarea 
sinelui, analiza propriei noastre vie!i "i vorbirea cu 
Dumnezeu. Singur#tatea este foarte pl#cut# pentru 
cel ce "tie s# se foloseasc# de ea, pe când pentru cei 
superficiali singur#tatea este plictisitoare. Domnul 
Iisus adesea S’a retras în locuri singuratice "i pustii 
– "i „era acolo singur.” /Mat. 14:23/

Izb#virea de lucruri. Via!a unui om nu const# în 
mul!imea lucrurile pe care le are. Sufletul omului 
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întreaga lume. „C# ce folos este omului de ar dobândi 
lumea toat#, iar sufletul s#u va pierde?” /Luca 12, 
Matthei 16:26/ Trebuie s# fim cu luare aminte s# nu 
punem pe acela"i plan sinele, personalitatea noastr# 
"i sufletul nostru cu bunurile materiale, ci s# ne 
în#l!#m inimile mai presus de cele lume"ti.

$ederea înaintea lui Dumnezeu. Omul cu adev#rat 
credincios este pe deplin încredin!at c# st# întotdeau-
na înaintea Dumnezeului Celui Viu "i Atoatev#z#tor. 
De aceea se ru"ineaz# de p#cat "i e mândru de orice 
lucrare binepl#cut# lui Dumnezeu. „Ci înc# "i perii 
capului vostru to!i num#ra!i sânt.” /Matthei 10:30/

Petrecerea în Hristos. „Cel ce r#mâne întru mine 
"i eu întru el, acesta aduce road# mult#, c#ci f#r# de 
mine nu pute!i face nimic.” /Ioánn 15:5/ De aceea, 
fie ca Hristos s#-!i intre în inim# ca în c#mara Sa 
"i fie ca, din inima ta, s#-!i c#l#uzeasc# gândurile, 
dorin!ele "i faptele.

A"teptarea mor!ii "i a judec#!ii. Omul care în fieca-
re zi prive"te "i ascult# cum mor mii de fiin!e ome-
ne"ti, dar nu se gânde"te la moartea sa, este lipsit de 
în!elepciune. Omului care nu a cugetat la apropie-
rea mor!ii, ci a adunat hran# pentru cele ce vor veni, 
Dumnezeu i-a spus: „Nebune, întru aceast# noapte„Nebune, întru aceast# noapteNebune, întru aceast# noapte 
sufletul t#u vor cere dela tine; dar# cele ce ai g#tit cui 
vor fi?” /Luca 12:20/” /Luca 12:20/ /Luca 12:20/

Recuno"tin!a înaintea lui Dumnezeu este o mare 
virtute. Dac# a!i primit pu!in de la Dumnezeu "i 
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înmul!it cele cinci pâini.

Pream#rirea lui Dumnezeu. Nu c#uta!i slav# de la 
oameni, ci sl#vi!i-L pe Dumnezeu. Cu cât d#rui!i 
mai mult, cu atât ve!i primi mai mult. Spune!i, a"a 
cum a zis "i Preasfânta Fecioar#: „M#re"te sufletul 
meu pre Domnul, "i s’a bucurat duhul meu de Dum-
nezeu, Mântuitorul meu.” /Luca 1:46-47/

Deprinderea virtu!ilor sociale

Milostenia. „Deci, când faci milostenie, s# nu trâm-
bi!ezi înaintea ta, precum fac f#!arnicii (...), ca s# se 
sl#veasc# de oameni. (...) s# nu "tie stânga ta ce face 
dreapta ta, (...) "i Tat#l t#u, cel ce vede întru ascuns, 
acela va r#spl#ti !ie întru ar#tare.” /Matthei 6:2-4/

Milostenia f#r# "ov#ial#. „Celui ce cere dela tine„Celui ce cere dela tineCelui ce cere dela tine 
d#-i, "i dela cel ce voie"te s# se împrumute dela tine 
s# nu te întorci.” /Matthei 5:42/ D# totul în numele” /Matthei 5:42/ D# totul în numele /Matthei 5:42/ D# totul în numele 
lui Hristos "i pentru fra!i.

Dragostea fa!# de vr#jma"i. „Iubi!i pre vr#jma"ii 
vo"tri, binecuvânta!i pre cei ce v# blast#m#, bine 
face!i celora ce ur#sc pre voi "i v# ruga!i pentru cei 
ce vat#m# pre voi "i v# prigonesc.” /Matthei 5:44/ 
Alt# cale spre p#rt#"ia cu Hristos nu este, nici pentru 
a se împlini pacea "i înfr#!irea în lume.

Face!i bine oamenilor. Cum? Precum "i noi dorim 
s# ne fac# oamenii. „Deci toate câte voi!i s# fac# vou# 
oamenii, asemenea face!i "i voi lor, c# aceasta este 
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porunci mari ale lui Hristos, aceasta este cea mai 
însemnat#.

Iertarea fratelui. „De va p#c#tui !ie fratele t#u, cear-
t# pre el, "i de se va poc#i, iart# lui. $i m#car de "apte 
ori în zi de va p#c#tui !ie, "i de "apte ori se va întoarce 
la tine, zicând: C#iescu-m#, iart# lui.” /Luca 17:3-4/

Smerenia. Hristos S’a n#scut într’un staul. Atunci 
de ce noi ne lupt#m pentru cele mai înalte cinstiri "i 
pentru locurile dintâi? R#mâi cel din urm#… „C# tot 
cel ce înal!# pre sine smeri-se-va, "i cel ce smere"te 
pre sine în#l!a-se-va.” /Luca 14:11/

Mila fa!# de p#c#to"i. Aceasta este calea prin care îi 
putem ajuta pe cei p#c#to"i s# se îndrepte. Batjocura 
"i osândirea nu le este de nici un folos. Hristos i-a 
privit pe ace"tia ca pe ni"te bolnavi. El i-a vizitat 
(Zakheu), a luat masa cu ei (Matthei), a vorbit c#l-
duros cu ei (desfrânata) "i astfel a reu"it s# le redea 
s#n#tatea duhovniceasc# "i vrednicia omeneasc#.

Împ#carea. Înainte de a merge la biseric# sau la jude-
cat#, Cre"tinul are datoria s# încerce s# se împace cu 
potrivnicul s#u. /Matthei 5:23-25/ „Iar de va p#c#tui 
fratele t#u !ie,” ia m#surile treptate pe care Domnul 
ni le-a l#sat l#murit. /vezi Matthei 18:15-17/

Propov#duirea f#r# team# a lui Hristos înaintea 
oamenilor. „C# oricine se va ru"ina de mine "i de 
cuvintele mele, de acela Fiul Omului se va ru"ina, 
când va veni întru slava sa.” /Luca 9:26/” /Luca 9:26/ /Luca 9:26/
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vr#jma"ii lui Hristos vor încerca întotdeauna s# se 
arate pe ei sau pe al!i oameni mincino"i "i primejdio"i 
drept „hristo"i” în locul lui Hristos, Domnul Cel 
Adev#rat. Cunoscând mai dinainte acestea, Domnul 
Iisus ne-a prevenit: „Vede!i s# nu v# în"ela!i; c# mul!i 
vor veni în numele meu, zicând: Eu sânt (Hristos), 
(...) nu merge!i dupre ei.” /Luca 21:8/

Îndeplinirea îndatoririlor. „Da!i dar# înapoi ale Ké-
sarului, Késarului, "i ale lui Dumnezeu, lui Dumne-
zeu.” /Matthei 22:21/ Aceasta înseamn#: da!i st#pâ-
nirii lume"ti cele ce sânt ale lor, iar lui Dumnezeu pri-
noasele duhovnice"ti. A"a cum chipul Cezarului este 
întip#rit pe monede, tot astfel "i chipul lui Dumnezeu 
este întip#rit în inima omului.

În!elepciunea. „C#ruia s’au încredin!at mult, mai 
mult se va cere dela el.” /Luca 12:48/ Fie în s#n#tate, 
fie în bog#!ie, "tiin!# sau cinstiri. Dac# vi s’a dat 
pu!in, pu!in vi se va cere. Dreptatea lui Dumnezeu 
este des#vâr"it# "i cu rânduial#. Nu este în!elept s# 
ne ridic#m împotriva acestei legi. 

Duhul slujirii. Slujirea este înnobilat# de Hristos "i 
prin Hristos. Astfel, slujitorii de bun#voie în nume-
le Domnului sânt semin!ie nou#. „Fiul Omului nu„Fiul Omului nuFiul Omului nu 
au venit s# i se slujeasc#, ci s# slujeasc#.”” /Matthei 
20:28/ „Deci dac# eu, Domnul "i Înv#!#torul, am„Deci dac# eu, Domnul "i Înv#!#torul, amDeci dac# eu, Domnul "i Înv#!#torul, am 
sp#lat picioarele voastre, "i voi datori sânte!i unul al-
tuia a sp#la picioarele. C# pild# am dat vou#.” /Ioánn”/Ioánn /Ioánn 
13:14-15/
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riale, ci "i a vie!ii pentru Hristos, Care S’a jertfit 
pe Sine pentru mântuirea noastr# ve"nic#. „Mai„MaiMai 
mare dragoste decât aceasta nimenea are, ca cine-
va sufletul s#u s# puie pentru prietenii s#i.” /Ioánns#u s# puie pentru prietenii s#i.” /Ioánn” /Ioánn /Ioánn 
15:13/ Putem avea mul!i prieteni, dar cel mai mare 
prieten este Hristos.

N#dejdea (sau optimismul Cre"tin). În toate ne-
cazurile, n#pastele, suferin!ele, chiar "i în chinuri "i 
moarte, Cre"tinul este plin de n#dejde, pentru c# î"i 
aminte"te cuvintele lui Hristos: Plata voastr# mult# 
este în ceruri... s# nu v# teme!i de cei ce ucid trupul, iar 
sufletul nu pot s# ucid#... Eu am biruit lumea... Datu-
mi-s’au toat# st#pânirea în cer "i pre p#mânt.
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Domnul Iisus Hristos a sfin!it spa!iul "i timpul, 
pentru c# El este St#pânul acestora. În tot locul unde 
se cheam# numele Lui, fie pe p#mânt, fie pe ap#, fie 
în v#zduh, oriunde a curs sângele mucenicilor sau 
au fost p#zite de stric#ciune moa"tele sfin!ilor S#i, 
acolo unde se afl# o biseric# sau alt l#ca" închinat 
m#ririi Sale, este un loc sfin!it. 
Tot astfel se întâmpl# "i cu timpul. Lui I se sluje"te 
"i este sl#vit prin Sfânta Tain# a Euharistiei "i prin 
alte sfinte slujbe biserice"ti în întreaga lume; prin 
patimile multor mucenici "i prin prigonirea drep!ilor 
din pricina Lui.
De aceea, fiecare zi din cursul anului Îi este închinat#, 
fie direct, fie indirect prin sfin!ii S#i.

Praznicele

Care sânt praznicele lui Hristos?
Fiecare Duminic# este închinat# pomenirii sl#vitei 
Sale Învieri sau biruin!ei Sale înaintea mor!ii.

Ce alte mari praznice sânt închinate Domnului 
nostru Iisus Hristos?
Na"terea Domnului, Botezul Domnului, Întâmpina-
rea Domnului, Duminica Floriilor, Vinerea Mare, 
Învierea, În#l!area, Pogorârea Sfântului Duh, Schim-Schim-
barea la Fa!# "i În#l!area Sfintei Cruci.

VI
ANUL BISERICESC ORTODOX



116 Care sânt praznicele mari închinate Preasfintei Fe-
cioare Maria?
Na"terea Preasfintei N#sc#toare-de-Dumnezeu, In-
trarea în Biseric# a Maicii Domnului, Bunavestire "i 
Adormirea Maicii Domnului.

Care sânt zilele de pr#znuire închinate sfin!ilor?
Ziua Sfin!ilor Arhangheli Mihaíl "i Gavriíl "i a tu-
turor puterilor îngere"ti, zilele închinate Sfântului 
Ioánn Botez#torul, zilele închinate Sfin!ilor Apos-Apos-
toli, Prorocilor, Sfin!ilor P#rin!i, Cuvio"ilor "i Mu-, Prorocilor, Sfin!ilor P#rin!i, Cuvio"ilor "i Mu-
cenicilor.

Oare to!i sfin!ii sânt trecu!i în calendarul bise-
ricesc?
Nici pe departe; numai un num#r foarte mic din-
tre ace"tia, adic# câteva sute de pilde deosebite de 
dreapt# vie!uire, de mare în!elepciune, de înfrânare, 
de m#rturisire neînfricat# a credin!ei "i mucenicie 
pentru credin!a ortodox#. 

Este fiecare dintre zilele s#pt#mânii închinat# unui 
sfânt?
Da. Lunea este închinat# Sfin!ilor Îngeri, Mar!ea 
– Sfântului Ioánn Botez#torul, Miercurea – Sfintei 
Cruci, Joia – Sfin!ilor Apostoli "i Sfântului Nicolae, 
Vinerea – Sfintei Cruci, Sâmb#ta – Tuturor Sfin!i-
lor, iar Duminica, precum am mai amintit, Învierii 
lui Hristos.

Are Biserica slujbe anume pentru fiecare sfânt?
Da. Aceste slujbe se afl# în cartea numit# Minei, care 
înseamn# „lunar”. Fiecare lun# are Mineiul ei. De 



117aceea sânt dou#sprezece Mineie, "i fiecare zi a lunii 
este închinat# unuia sau mai multor sfin!i.

Postul în Biserica Ortodox#

Cine a rânduit postul ca de trebuin!# pentru mân-
tuire?
Domnul nostru Iisus Hristos, prin pilda /Matthei 
4:2/ "i înv#!#tura Sa. /Matthei 6:16; 17:21/

Care este scopul postului?
Cur#!irea trupului, înt#rirea voii, în#l!area sufletului 
deasupra trupului "i, mai presus de toate, pream#rirea 
lui Dumnezeu "i cinstirea sfin!ilor Lui.

În ce const# postul?
În înfrânare de la anumite mânc#ruri, în înfrânare 
de la gânduri, dorin!e "i fapte rele, în înmul!irea ru-
g#ciunii, a milosteniei, precum "i în lucrarea st#rui-
toare a tuturor virtu!ilor Cre"tine.

Cum împ#r!im posturile?
În dou# categorii: posturi de mai multe zile "i pos-
turi de o zi.

Care sânt posturile de mai multe zile?
Sânt patru posturi de mai multe zile, cu o durat# dife-
rit#: Postul Cr#ciunului, care !ine "ase s#pt#mâni; Po-
stul Pa"tilor, care !ine "apte s#pt#mâni; Postul Sfin!i-
lor Apostoli Petru "i Pavel, cu durat# schimb#toare, 
"i Postul Preasfintei N#sc#toare-de-Dumnezeu, care 
!ine dou# s#pt#mâni. Datele tuturor acestor posturi de 
mai multe zile sânt însemnate în calendarul ortodox.



118 Care sânt posturile de o zi?
Fiecare Miercuri "i Vineri din cursul anului, în afar# 
de s#pt#mâna Cr#ciunului, s#pt#mâna de dup# Du-
minica Vame"ului "i a Fariseului, înainte de Postul 
Mare, s#pt#mâna Patimilor "i s#pt#mâna Pogorârii 
Sfântului Duh. Alte zile de post mai sânt: ajunul Bo-
tezului Domnului, T#ierea capului Sfântului Ioánn 
Botez#torul "i În#l!area Sfintei Cruci.

Zilele de pomenire a mor!ilor în Biserica Ortodox#

Care e rostul zilelor de pomenire a mor!ilor?
Zilele de pomenire a mor!ilor ne împrosp#teaz# "i 
înt#resc con"tiin!a c# noi "i Cre"tinii r#posa!i sântem 
înrudi!i, sântem un organism viu "i neîmp#r!it, o 
singur# Biserica vie. Sântem lega!i "i prin Duhul 
Vie!ii "i, într’o anumit# m#sur#, lega!i între noi.

Care sânt îndatoririle noastre în zilele de pomeni-
re a mor!ilor?
Îndatorirea noastr# nemijlocit# în aceste zile este s# 
ne rug#m în biserici "i în cimitire, precum "i s# fa-
cem milostenie pentru sufletele celor r#posa!i, fiind 
adânc încredin!a!i c# Dumnezeu va primi acest pri-
nos pentru odihna sufletelor acelora întru a c#ror 
pomenire s’a f#cut. 

Câte feluri de zile de pomenire avem în Biserica 
Ortodox#?
Dou# feluri: zile anume "i zile ob"te"ti de pomenire. 
Cele dintâi sânt s#vâr"ite de o familie pentru r#po-
sa!ii s#i, iar celelalte sânt rânduite de Biseric# pentru 
toate m#dularele sale r#posate.
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cursul unui an bisericesc? 
Avem trei zile: întâia este Sâmb#ta mor!ilor dina-
intea Marelui Post, a doua este Sâmb#ta mor!ilor 
dinaintea Pogorârii Sfântului Duh, iar a treia este 
Sâmb#ta mor!ilor dinaintea postului Cr#ciunului, în 
Sâmb#ta de dinainte de praznicul Sfântului Dimitrie 
(26 Octombrie). Pe lâng# aceste pomeniri, fiecare 
Sâmb#t# este închinat# pomenirii mor!ilor, precum 
arat# "i slujbele de Sâmb#t# din Octoih "i Triod.
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Socotim lucruri sfinte toate cele sfin!ite "i închinate 
slujirii lui Dumnezeu.
Acestea sânt bisericile, sfintele vase din Sfântul Al-
tar, praporii, sfintele ve"minte preo!e"ti, sfintele c#r!i 
de slujb#.
Printre cele mai de seam# lucruri sfinte sânt Sfânta 
Cruce, icoanele "i sfintele moa"te.

Sfânta Cruce

De ce socotim crucea un lucru sfânt?
Pentru c# pe cruce a murit Hristos pentru mântui-
rea noastr#. Crucea a fost întotdeauna cinstit# ca un 
steag de ob"te al Cre"tinismului, ca un însemn al bi-
ruin!ei asupra Satanei "i asupra tuturor vr#jma"ilor 
lui Hristos.

De când folosesc Cre"tinii semnul Sfintei Cruci?
Din vremea Apostolilor. 

Cum ne ajut# semnul Sfintei Crucii?
Ne îmb#rb#teaz# când ne temem, ne d# smerenie în
vreme de boal#, izb#vire de silnicie, n#dejde în dez-
n#d#jduire.

Oare tot ajutorul vine din materia din care este 
f#cut# crucea?

VII
DESPRE LUCRURILE SFINTE
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De ce tocmai prin cruce?
Ca s# ne aminteasc# c# oamenii au primit mântuirea 
ve"nic# prin p#timirile Mântuitorului nostru pe 
cruce.

Cum cinste"te Biserica Sfânta Cruce?
Prin folosirea ei la fiecare sfânt# slujb# "i la fiecare 
rug#ciune, în#untrul sau în afara bisericii; prin închi-
narea a dou# zile din s#pt#mân# pr#znuirii Sfintei 
Cruci, Miercurea "i Vinerea, când sânt rânduite citiri 
"i cânt#ri despre r#stignirea "i patimile lui Hristos, ca 
"i despre rostul acestor patimi – spre a nu le uita.

Ce cântare anume închinat# Sfintei Cruci se cânt# 
în zilele de Miercuri "i Vineri?
Cântarea se nume"te Luminând# (sau Exapostilarie, 
sau Svetiln#), "i sun# astfel: Crucea este p#zitoarea a 
toat# lumea; Crucea, podoaba Bisericii; Crucea, st#pânia 
împ#ra!ilor; Crucea, înt#rirea credincio"ilor; Crucea, 
slava îngerilor, "i dracilor ran#.

Sfintele Icoane

Ce înf#!i"eaz# icoanele?
Mai întâi, înf#!i"eaz# chipul Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos "i întâmpl#ri din via!a Sa dramatic#. 
Cele scrise în Evanghelie sânt înf#!i"ate ochilor 
no"tri "i în culoare, zugr#vite pe pere!ii bisericilor, 
pe lemn sau pe alt material. Cele istorisite prin citire 
urechilor noastre sânt istorisite prin vedere ochilor 
no"tri.



122 Pe cine mai zugr#vesc icoanele?
Pe Preasfânta Fecioar# Maria, pe îngeri "i pe sfin!i.

De ce nu d#m cinstire "i altor f#pturi sau lucruri, 
ci numai îngerilor "i sfin!ilor? 
Pentru c# îngerii "i sfin!ii sânt lega!i de persoana 
dumnezeiasc# a Mântuitorului nostru Iisus Hristos 
"i pentru c# îngerii "i oamenii sânt singurele f#pturi 
care au vrednicie în sine. Toate celelalte f#pturi sânt 
spre ajutor "i au vrednicie vremelnic#.

Care este în!elesul de c#p#tâi al icoanelor îngeri-
lor "i sfin!ilor?
În esen!#, icoanele reprezint# domnia puterilor mai 
presus de fire asupra puterilor firii.

Noi cinstim icoanele ca pe lucruri materiale?
Nicidecum. Noi nu ne închin#m la nimeni "i la ni-
mic, decât numai la Preasfânta Treime în Unime 
– Unul Dumnezeu. Îi cinstim îns# pe sfin!i ca pe cei 
mai buni fii ai lui Dumnezeu "i urm#tori ai lui Hris-Hris-
tos; "i le cinstim chipurile în chip deosebit, a"a cum; "i le cinstim chipurile în chip deosebit, a"a cum 
copiii cinstesc fotografiile p#rin!ilor sau fra!ilor lor.

Sânt icoanele altceva mai mult decât ni"te în-
f#!i"#ri ale lui Hristos "i ale sfin!ilor S#i, altceva 
mai mult decât un simbol al cinstirii pe care o 
avem pentru ei?
Sânt mai mult decât atât. Icoanele sfin!ite sânt canale 
ale puternicului har dumnezeiesc care t#m#duie"te, 
înnoie"te, lumineaz#, îmb#rb#teaz# "i mustr#. Atât 
de mult îi iube"te Domnul Dumnezeu pe sfin!ii "i 
mucenicii S#i, cei ce sânt casnicii S#i, încât d# putere 



123chiar "i chipurilor zugr#vite ale acestora atunci când 
sânt cinstite, "i numelor lor atunci când sânt chemate 
spre ajutor.

Cum ne putem încredin!a de aceasta?
Prin bogata experien!# a Bisericii de-a lungul multor 
genera!ii, prin experien!a genera!iei noastre "i prin 
lucrarea f#c#toare de minuni a icoanelor.

De ce cinstirea "i chemarea sfin!ilor nu a fost la 
fel înainte "i dup# Hristos?
Pentru c# to!i drep!ii s’au aflat în Iad, pân# când 
Hristos S’a pogorît acolo "i le-a slobozit sufletele.

Sfintele Moa"te

Ce sânt sfintele moa"te?
Oseminte nestric#cioase din trupurile sfin!ilor, care 
arat# putere f#c#toare de minuni.

Sânt exemple în Sfânta Scriptur# care s# înf#!i"eze 
puterea f#c#toare de minuni a moa"telor de sfin!i?
Da, cite"te în Cartea a IV-a a Împ#ra!ilor, capitolul 
13, versetul 21.

Ne închinam noi moa"telor sfin!ilor?
Nu. Ne închin#m numai Unuia Dumnezeului Ade-
v#rat, Care d# putere moa"telor sfin!ilor S#i iubi!i 
spre a-i prosl#vi, a"a cum "i ei L-au preasl#vit pe 
Dumnezeu când s’au aflat în trupurile lor.

Socotim noi, oare, c# puterea moa"telor "i a altor 
lucruri sfinte !ine de magie?



124 Nu. Aceasta este o în"elare p#gâneasc#. Puterea f#-
c#toare de minuni a acestor lucruri o atribuim Dum-
nezeului Celui Viu "i sfin!ilor S#i vii, "i nicidecum 
vreunui lucru mort.

Concluzie
Din Sfânta Scriptur# afl#m c# Dumnezeu Cel Atot-
puternic a s#vâr"it uneori minuni prin lucruri neîn-
sufle!ite, de pild#: prin toiagul lui Moisì /Ie"ire 4:2/, 
prin "arpele de aram# /Numeri 21:9/, prin osemintele 
lui Elisei /II Împ#ra!i 13:21/, prin haina lui Hristos 
/Matthei 9:20/, prin tina "i sc#ld#toarea Siloamului 
/Ioánn 9:7/, prin umbra Sfântului Apostol Petru 
/Faptele Apostolilor 5:15/, prin "tergarele "i "or!urile 
Sfântului Apostol Pavel /Faptele Apostolilor 19:12/. 
De aceea, nu încape îndoial# c# Domnul Dumnezeu 
a s#vâr"it minuni "i prin Sfânta Cruce, sfintele icoane 
"i sfintele moa"te.
Trebuie s# primim aceste minuni ca pe o milosti-
vire dumnezeiasc# fa!# de oamenii neputincio"i "i 
împov#ra!i; ca pe o m#rturie a lui Dumnezeu c# El 
este pretutindeni – Dumnezeul Cel Viu, care pe 
toate le vede; de asemenea, minunile sânt "i mus-
trare de la Dumnezeu, încât cu cât le vedem mai 
des cu atât mai tare s# credem în El, cu dragoste "i 
fric#, "i cu atât mai mult s# ne c#l#uzim via!a moral# 
dup# poruncile Sale. Altfel, apare primejdia ca "i noi 
s# fim osândi!i precum acei Evrei, înaintea c#rora 
Iisus, „de"i atâtea semne f#când (...), nu credeau în 
el.” /Ioánn 12:37/ De aceea Domnul a spus: „De nu 
a" fi f#cut lucruri între ei carile nimeni altul a f#cut, 
p#cat nu ar avea; iar acum "i au v#zut, "i au urît, "i pre 
mine "i pre Tat#l meu.” /Ioánn 15:24/ 
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1. S# ne rug#m lui Dumnezeu, s# mergem la biseric# 
"i s# ascult#m cu evlavie sfânta slujb# dumnezeiasc# 
(Sfânta Liturghie) în fiecare Duminic# "i s#rb#toare;
2. S# !inem posturile cele de o zi "i de mai multe zile, 
dup# rânduial#;
3. S# cinstim fe!ele biserice"ti;
4. S# ne spovedim p#catele înaintea preotului;
5. S# ne ferim de prietenia cu cei necredincio"i "i s# 
nu citim c#r!i atheiste "i imorale;
6. S# ne rug#m lui Dumnezeu atât pentru cei vii, cât 
"i pentru cei mor!i;
7. S# !inem posturile "i rug#ciunile rânduite de st#pâ-
nirea bisericeasc# în vreme de primejdie precum r#z-
boi, molim#, foamete, secet# ".a.;
8. S# ajut#m la între!inerea Bisericii, a slujitorilor 
acesteia "i a a"ez#mintelor biserice"ti;
9. S# ne cre"tem copiii în credin!a p#rin!ilor no"tri 
"i s#-i pov#!uim pe cei p#c#to"i s# se întoarc# la cre-
din!#;
10. S# lu#m parte în orice privin!# la misiunea Bise-
ricii Ortodoxe în lume.
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SCRIERI ALESE DIN SFÂNTA PREDANIE

Cuvinte ale sfin!ilor

Despre credin!#, n#dejde "i dragoste:
Nimeni nu poate dobândi des#vâr"ita dragoste dum-
nezeiasc# decât numai prin credin!# curat# "i n#dejde 
tare. (Sfântul Simeon Noul %eolog)

Despre p#cat "i virtute:
Încununarea p#catului este moartea, încununarea po-
runcilor lui Dumnezeu este via!a vec nic#. (Sfântul 
Vasile cel Mare)

Despre p#cat:
Ce este p#catul? Gânduri, cuvinte "i fapte rele. (Sfân-
tul Simeon Noul %eolog)

Despre soarta p#c#tosului:
Când un copil moare în pântecele maicii sale, este 
îngropat în p#mânt. A"a pleac# din întuneric în în-
tuneric. Asemenea "i cel p#c#tos tr#ie"te în întune-
ric în lumea aceasta, iar dupre moarte se duce într’o 
bezn# "i mai întunecat# "i mai înfrico"at#. (Sfântul 
Macarie cel Mare)

Despre sarcina u"oar#:
Noi îndep#rt#m de la sine sarcina cea u"oar# a osân-

VII



127dirii de sine "i ne împov#r#m cu sarcina cea grea a 
îndrept#!irii de sine. (Avva Ioánn)

Despre rug#ciune:
Cerceta!i-v# p#catele zi de zi, rugându-v# lui Dum-
nezeu s# v# ierte, "i El le va ierta. Sile"te-te la multe 
rug#ciuni, c#ci rug#ciunea lumin# este pentru suflet. 
(Avva Isaia)

Despre îngerii din preajma noastr#:
S# ne ru"in#m de îngeri mai mult decât de oameni, 
c#ci mul!i îngeri sânt în jurul nostru. P#zi!i-v# de 
toat# fapta ru"inoas#.

Despre rug#ciune:
Cere de la Dumnezeu nu cele minunate, ci cele de 
folos (pentru mântuire).
Vorbe"te mai mult cu Dumnezeu, iar cu oamenii mai 
pu!in.

Ur#"te p#catul:
Cela ce nu ur#"te p#catul se num#r# cu p#c#to"ii, chiar 
"i atunci când nu p#c#tuie"te. Fiecare p#cat este o 
arm# cu care înarm#m pre diavol împrotiva noastr#.

Rug#ciunea la vreme de boal#:
În vreme de boal#, înmul!e"te rug#ciunea mai nainte 
s# chemi doctorul.

Biserica:
Iube"te Biserica lui Dumnezeu, dar încearc# s# ridici 
înl#untrul t#u biseric# lui Dumnezeu. (Sfântul Nil 
Sinaitul)
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Frica pentru trup poate fi atât de mare încât oamenii, 
din pricina ei, s# nu fie în stare s# s#vâr"easc# nimic 
din cele vrednice de laud# "i cinstire. Îns# când frica 
pentru trup las# loc fricii pentru suflet, atunci fri-
ca pentru trup se tope"te precum ceara la c#ldur#. 
(Sfântul Isaac Sirul)

Darurile lui Dumnezeu:
Tot darul dela Dumnezeu se pierde dac# nu îl folo-
sim întru slava lui Dumnezeu, ci întru slava de sine.

Despre dumnezeiasca Descoperire:
Pentru a cunoa"te pe Dumnezeu nevoie este de 
descoperire de sus. F#r# Dumnezeu nu putem cu-
noa"te pe Dumnezeu.

Despre moarte:
Pe patul de moarte, muribundul î"i revede întreaga 
sa via!# foarte limpede… iar sufletul s#u se umple de 
o spaim# cumplit#. Cândva a"a se va întâmpla "i cu 
noi. (Sfântul Tihon din Zadonsk)

Credin!a "i faptele:
În via!# nu-i de folos îndrumarea plin# de râvn# f#r# 
de credin!#, nici nu este de ajuns dreapta m#rturisi-
re de credin!# lipsit# de fapte bune ca s# ne putem 
înf#!i"a înaintea fe!ei lui Dumnezeu; de amândou# 
este trebuin!# pentru zidirea adev#ratului om al lui 
Dumnezeu. (Sfântul Sava, întâiul Arhiepiscop al(Sfântul Sava, întâiul Arhiepiscop al 
Serbiei)

Înv#!a!i-i pe to!i cei din casa voastr#:
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le-a!i auzit ziua la biseric#.

S#r#cia:
S#r#cia nu este rea. Numai p#catul este r#u. Bog#!ia 
în sine nu este bun#.

Recuno"tin!a:
Este u"or s# fii mul!#mitor lui Dumnezeu în vreme de 
bun#stare, îns# s# te ar#!i mul!#mitor în vremea neca-
zului înseamn# s#-i aducem bucurie lui Dumnezeu "i 
s# ru"in#m pe diavol. Cela ce rabd# necazul aducând 
mul!#mit# lui Dumnezeu va primi cununa muceni-
cilor. Asculta!i poruncile lui Dumnezeu "i El va auzi 
rug#ciunile voastre. (Sfântul Ioánn Gur#-de-Aur)
Nimeni nu se poate mântui dac# nu este în Bise-
ric#, a"a cum nu s’a putut mântui nimeni dintre cei 
ce n’au fost în corabia lui Noe. (Sfântul Dimitrie al 
Rostovului)
Necunoa"terea Sfintei Scripturi este necredin!# fa!# 
de sine. (Sfântul Epifanie al Kiprului)

Cânt#ri biserice"ti

Troparul Na"terii Domnului
Na"terea ta, Hristoase Dumnezeul nostru, r#s#rit-a 
lumii Lumina cuno"tin!ei; c# întru dânsa cei ce slu-
jeau stelelor, dela Stea s’au înv#!at, s# se închine !ie 
Soarelui Drept#!ii, "i s# te cunoasc# pre tine, R#s#ri-
tul cel de sus. Doamne, slav# !ie.

Stihir# la Cr#ciun
Tat#l bine au voit, Cuvântul trup s’au f#cut "i Fecioara 



130 a n#scut pre Dumnezeu om. Steaua veste"te, mághii 
se închin#, p#storii se minuneaz# "i zidirea se bucur#.

Troparul Botezului Domnului
În Iordán botezându-te tu, Doamne, închinarea 
Treimei s’a ar#tat. C# glasul P#rintelui a m#rturisit 
!ie, Fiu iubit pre tine numindu-te, "i Duhul în chip 
de porumb au adeverit înt#rirea Cuvântului. Cel ce 
te-ai ar#tat, Hristoase Dumnezeule, "i lumea ai lu-
minat, slav# !ie.

Troparul Pa"tilor
Hristos a înviat din mor!i, cu moartea pre moarte 
c#lcând, "i celor din mormânturi via!# d#ruind.

Troparul În#l!#rii Domnului
În#l!atu-Te-ai întru slav#, Hristoase Dumnezeul 
nostru, bucurie f#când ucenicilor t#i cu f#g#duin!a 
Sfântului Duh, încredin!ându-se ei prin binecuvân-
tare c# tu e"ti Fiul lui Dumnezeu, Izb#vitoriul lumii.

Troparul Pogorârii Duhului Sfânt
Bine e"ti cuvântat, Hristoase Dumnezeul nostru, 
Cela ce preaîn!elep!i pre pescari ai ar#tat, trimi!ând 
lor Duhul Sfânt, "i printr’în"ii lumea ai vânat, iubi-
torule-de-oameni, slav# !ie.

Bogorodic na (%eotokarion)
N#sc#toare-de-Dumnezeu Fecioar#, bucur#-te, ceea 
ce e"ti plin# de har, Marie, Domnul este cu tine. Bi-
necuvântat# e"ti tu între femei "i binecuvântat este 
rodul pântecelui t#u, c# ai n#scut pre Mântuitoriul 
sufletelor noastre.
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Mucenicii t#i, Doamne, întru nevoin!ele lor, cunu-
nile nestric#ciunii au luat de la Tine, Dumnezeul 
nostru; c# având t#ria Ta pre chinuitori au surpat, 
zdrobit-au "i ale dracilor neputincioase îndr#zni-
ri. Pentru rug#ciunile lor, Hristoase Dumnezeule, 
mântuie"te sufletele noastre.

St#ri în Sâmb#ta Mare
În mormânt via!#, pus ai fost, Hristoase, "i s’au sp#i-
mântat o"tirile îngere"ti, plec#ciunea ta cea mult# 
prosl#vind.

Unul din Treime, pentru noi cu trupul, def#imat# 
moarte rabd# binevoind. Se cutremur# "i soare "i 
p#mânt.

Ca un vinovat st# cel Preadrept la Pilat, "i la moartea 
cea nedreapt# e osândit, "i Judec#toriu-i r#stignit pre 
lemn.

Luna, Soarele, se întunec#-mpreun#, Doamne, "i robi 
binevoitori !i s’au ar#tat, "i în mantii negre s’au în-
vestmântat.

Ca un om murit-ai de-a ta voie, Doamne, iar ca 
Dumnezeu pre mor!i din groap’ai sculat, "i din întu-
nerecul p#catelor.

Cine dar va spune chip nou "i-nfrico"at? Cel ce st#pâ-
ne"te toate zidirile p#time"te azi "i moare pentru noi.

Îngroparea-!i laud, patimilor m#-nchin, "i puterea 
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dezlegat.legat.
O, mun!i "i vâlcele, "i mul!imi de oameni, tângui!i-v# 
"i plânge!i cu mine to!i, "i jeli!i cu Maica Domnului 
Ceresc.

Prim#var# dulce, Fiul meu preadulce, frum’se!ea-!i 
unde-a apus?

Cuvine-se dar, s# m#rim pre D#t#toriul Vie!ii, cela 
ce pre cruce mâinile "i-au întins, "i-a vr#jma"ului 
putere au zdrobit.

Antifoanele Sfântului Duh
Prin Duhul Sfânt toat# zidirea se înnoie"te, întor-
cându-se la cea dintâi , c# întocmai puternic este cu 
Tat#l "i cu Cuvântul.

Prin Duhul Sfânt se !in toate cele v#zute, împreun# 
cu cele nev#zute, c# Însu"i st#pânitor fiind, este cu 
adev#rat Unul din Treime.

Prin Duhul Sfânt este îndumnezeirea tuturor, bu-
n#tatea, în!elegerea, pacea "i binecuvântarea; c# în-
tocmai lucr#tor este cu Tat#l "i cu Cuvântul.

Rug#ciune pentru cei adormi!i
Cu sfin!ii odihne"te, Hristoase, sufletele adormi!ilor 
robilor T#i, unde nu este durere, nici întristare, nici 
suspin, ci via!# f#r# de sfâr"it. 
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