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INTRODUCERE
despre Credința Creștină în general

Ce este credinţa Creştină?
Credinţa Creştină este învăţătura lui Hristos despre cele mai însem-
nate taine ale fiinţei şi ale vieţii, învăţătură pe care oamenii o pot 
primi numai prin credinţa în El, şi nu prin propriile strădanii.

Care sânt cele mai însemnate taine ale fiinţei şi ale vieţii a căror cu-
noaştere dreaptă o are numai Hristos ?

Acestea sânt: Taina despre realităţile cele nevăzute: despre Dumne-
zeu, despre îngeri, despre sufletul omenesc;
Taina despre zidirea lumii şi despre sfârşitul acesteia;
Taina despre călăuzirea neîncetată a omului şi a omenirii de către 
Dumnezeu, prin înţelepciunea şi puterea Sa, spre rostul hotărât;
Taina despre păcat şi căderea omului, şi despre mântuirea sa prin 
întruparea lui Dumnezeu;
Taina despre împărăţia lui Dumnezeu ca rost de pe urmă al vieţii 
pământeşti a omului şi taina despre calea cea adevărată ce duce la 
atingerea acestui ţel, adică taina despre îndatoririle omului faţă de 
sine, faţă de semeni şi faţă de Dumnezeu.
Taina despre învierea din morţi, despre judecata de apoi şi despre 
viaţa veşnică.

Oare nu au fost şi alţi propovăduitori, gânditori şi filosofi care au în-
cercat să lămurească aceste taine?

Da, mulţi au fost. Însă ei au lucrat numai după puterile lor omeneşti 
mărginite, prin cugetare şi stăruitoarea cercetare a lumii şi a naturii 
omeneşti. Toate încercările lor s’au sfârşit în ipoteze şi felurite teorii, 
deseori aflate în contradicţie una cu alta.
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Prin ce învăţătura adusă de Hristos este mai presus de învăţături-
le  acestora?

Prin întâietatea lui Hristos ca martor. El mărturiseşte: „Eu ceea ce 
am văzut grăiesc” /Io. 8:38/ şi iarăşi: „Nimenea s’a suit în cer, fără 
numai cel ce din cer s’au pogorît, Fiul Omului, carele este în cer.”  
/Io. 3:13/ Învăţătorilor legii din vremea Sa, El le‑a spus: „Voi din cele 
de jos sânteţi, eu din cele de sus sânt; voi din lumea aceasta sânteţi, 
eu nu sânt din lumea aceasta.” /Io. 8:23/ De asemenea, El i‑a grăit 
uneia dintre căpeteniile iudeilor: „Amin amin zic ţie că noi ceea ce 
ştim grăim, şi ce am văzut mărturisim.” /Io. 3:11/ Şi iarăşi: „Eu sânt 
pâinea cea vie carea s’au pogorît din cer.” /Io. 6:51/ Şi multe altele ca 
acestea a grăit El, cu autoritate de martor, despre toate tainele ceru-
lui şi ale pământului, încât oamenii se minunau de învăţătura Sa – 
căci „niciodată aşa a grăit om, ca omul acesta.” /Io. 7:46/

Într’adevăr, şi în viaţa de zi ci zi ne încredem mai mult într’un mar-
tor ocular decât într’un teoretician sau într’un filosof. Dar au fost şi 
alţi propovăduitori care au zis că au primit învăţătura lor de la anu-
miţi îngeri. Şi îngerii sânt martori ai marilor taine. Cum să înţele-
gem acestea?

Ştiut este că adeseori Dumnezeu şi‑a trimis îngerii la anumiţi oa‑me-
ni, spre a‑i învăţa şi îndruma. Dar mult mai adesea oamenii au avut 
vedenii mincinoase, adică duhuri rele li s’au arătat în chip de îngeri. 
Pe lângă acestea, cazul lui Hristos este cu totul deosebit. El nu a fost 
învăţat, nici îndrumat de îngeri. Dimpotrivă, El a condus oştirile în-
gereşti şi a izgonit duhurile rele din oameni. Îngerii I‑au slujit, iar 
diavolii au tremurat înaintea Lui.

Trebuie atunci să socotim credinţa Creştină ca fiind mai presus de toa-
te celelalte religii ale lumii?

Credinţa Creştină nici nu poate fi asemuită cu alte religii şi, la drept 
vorbind, nici nu ar trebuie numită „religie,” în sensul păgân al cu-
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vântului. Căci ea nu este o religie între alte religii, ci este credin-
ţa în Hristos şi descoperirea lui Hristos. Ea este Descoperirea persona-
lă, singură şi deplină a lui Dumnezeu către oameni, spre luminarea 
şi mântuirea lor. Altă descoperire de la Dumnezeu nu ne va mai fi 
dată, şi până la sfârşitul lumii nu trebuie aşteptat un alt Mesia (Hris-
tos), în afară de Iisus Hristos.

Cum trebuie să privim unele încercări ale vremii noastre de a pune 
credinţa Creştină în acelaşi rând cu celelalte religii?

Astfel de încercări sânt greşite şi este o încercare primejdioasă. Căci 
„Dumnezeu nu se batjocureşte,” /Gal. 6:7/ şi nici sângele Fiului lui 
Dumnezeu nu poate fi totuna cu cerneala cărturarilor. Deşi noi, ca 
mădulare ale străvechii Biserici a Răsăritului, sântem îngăduitori 
faţă de orice făptură omenească, ne este pe deplin oprit să asemă-
năm adevărul descoperit, primit de la Dumnezeu, cu religiile şi filo-
sofiile născocite de oameni. 

Prin ce mijloace putem lupta împotriva unor astfel încercări?
Mai întâi, prin adâncirea cunoştinţelor despre credinţa noastră or-
todoxă, prin punerea în lucrare a învăţăturilor acesteia în viaţa de 
zi cu zi, prin pătrunderea ei, aşa precum un om de ştiinţă face cu o 
descoperire. În al doilea rând, prin străduinţe pline de dragoste şi 
înţelepciune – niciodată cu sila – de a‑i înălţa pe oameni din cele de 
jos şi cele mai de jos trepte ale credinţelor către înălţimea credinţei 
noastre, în loc de a‑i lăsa să se afunde cu desăvârşire şi să se ameste-
ce cu cele nedesăvârşite pentru vreun anume folos.

De ce numim credinţa noastră vie?
Deoarece credinţa şi viaţa sânt unite fără despărţire, precum cauza 
şi efectul. Domnul Iisus a spus: „Cela ce crede în Fiul are viaţă ve-
cinică; iar cela ce nu ascultă de Fiul, nu va vedea viaţă, ci mânia lui 
Dumnezeu rămâne preste el.” /Io. 3:36/ De asemenea, este scris: „Iar 
dreptul din credinţă va fi viu.” /Evr. 10:38/
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01 OBÂRŞIA ŞI IZVOARELE CREDINȚEI ORTODOXE
Unde îşi află izvorul credinţa noastră ortodoxă?

În Descoperirea lui Dumnezeu.
Care sânt izvoarele prin care putem ajunge la cunoaşterea credinţei 
sau a Descoperirii lui Dumnezeu?

Acestea sânt două: Sfânta Scriptură şi Sfânta Predanie.

SFÂNTA SCRIPTURĂ

Ce este Sfânta Scriptură?
Culegerea cărţilor sfinte ale Vechiului şi Noului Legământ se nu-
meşte Sfânta Scriptură sau Biblia.

De ce se numeşte Sfânta Scriptură?
Pentru că Dumnezeul nostru Preasfânt i‑a insuflat şi îndrumat pe 
oamenii sfinţi în scrierea acestor cărţi, cu scopul de a ne învăţa pe 
noi vieţuirea cea sfântă.

Ce înseamnă cuvântul Biblie?
Este un cuvânt grecesc şi înseamnă: „cărţi.” Însă acest cuvânt nu este 
aici întrebuinţat în sensul lui cantitativ, ci în sensul calitativ, adică în-
ţelesul lui nu aminteşte de mai multe cărţi, ci de cărţi mai presus de 
oricare altele, adică la vârful piramidei tuturor cărţilor din lume.

Cărțile Vechiului Legământ

Cum sânt împărţite cărţile Vechiului Legământ?
Sânt împărţite în patru grupe: legiuitoare, istorice, povăţuitoare (sau 
morale) şi proroceşti.

Care sânt cărţile legiuitoare ale Vechiului Legământ?
Acestea sânt cele cinci cărţi ale lui Moisi: Facerea – cartea despre 
naştere, Ieşirea – cartea despre exod, Leviticul – cartea despre preo-
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ţie şi aducerea jertfelor, Numerii – cartea despre numărătoare, Deu-
teronom (sau A Doua Lege) – cartea legilor înnoite.

Ce ne învaţă cartea Facerii?
Mai întâi, ne învaţă despre atotputernicia şi înţelepciunea lui Dum-
nezeu în zidirea lumii, prin Cuvântul Său făuritor; în al doilea rând, 
despre marea Sa iubire în făurirea omului după chipul Său; în al trei-
lea rând, despre desăvârşita dreptate a lui Dumnezeu atunci când 
i‑a izgonit din Rai pe strămoşii noştri Adam şi Eva, care, îndrumaţi 
de Satana, s’au întors nerecunoscători de la Ziditorul lor către Pier-
zătorul lor. De la aceasta s’a tras atunci tragedia neamului omenesc.

Ce învăţături primim din cărţile legiuitoare ale Vechiului Legământ?
Despre cum i‑a învăţat Dumnezeu pe oameni ca, prin legea veşni-
că a Dreptăţii, să se pregătească pentru primirea Legii Iubirii prin 
Hristos Mântuitorul.

Care sânt cărţile istorice ale Vechiului Testament?
Cartea lui Iisus (sau Iosua) Navi, Cartea Judecătorilor, cele patru Cărţi 
ale Împăraţilor, cele două Cărţi Paralipomene (sau ale Cronicilor), Car-
tea lui Ezdra, Cartea lui Neemia şi Cartea despre Esthira (sau Estera).

Ce învăţături primim din aceste cărţi istorice?
Învăţăm despre luarea‑parte activă a lui Dumnezeu în toate întâmplă-
rile însemnate, binevoind vindecarea prin Lege a firii omeneşti stricate, 
izbăvirea oamenilor din mrejele satanice ale idolatriei şi întoarcerea lor 
la El, Singurul şi Adevăratul iubitor de oameni Dumnezeu.

Care sânt cărţile povăţuitoare sau morale ale Vechiului Legământ?
Cartea lui Iov, Cartea Psalmilor, Cartea Pildelor lui Solomon (zisă şi 
Paremiile sau Proverbele), Eclisiastul şi Cântarea Cântărilor.

Ce învăţăm din aceste cărţi povăţuitoare sau morale?
Învăţăm cum să întâmpinăm întâmplările de fiecare zi şi cum să 
ne purtăm în toate împrejurările vieţii, fără a pierde din vedere pe 
Domnul Dumnezeul nostru şi Legea Sa.
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Care sânt cărţile proroceşti ale Vechiului Legământ?
Acestea sânt: Cărţile celor patru proroci mari – Isaia, Ieremia, Ieze-
chiil, Daniil; Cărţile celor doisprezece proroci mici – Osie (sau Osea), 
Amos, Mihea, Ioil, Avdie, Iona, Naum, Avvacum, Sofonie, Aggheu, 
Zaharia, Malahia (sau Maleahi). Alte cărţi folosite de Biserică sânt: 
Cartea Înţelepciunii lui Solomon, Cartea Înţelepciunii lui Iisus fiul 
lui Sirah.

Este, oare, această împărţire a cărţilor biblice ale Vechiului Legământ 
una strictă?

Nu. În cărţile legiuitoare şi proroceşti este o însemnată parte istori-
că, aşa după cum sânt şi prorociile în primele două categorii de cărţi. 
Cartea Psalmilor are un loc de seamă între toate celelalte cărţi. Deşi 
este deseori aşezată în rândul cărţilor povăţuitoare sau morale, Car-
tea Psalmilor este plină de prorocii despre Hristos. Mai mult, Psalti-
rea este cea mai mare carte de rugăciuni din întreaga Biblie.

Cărțile Noului Legământ

Câte cărţi cuprinde Noul Legământ?
Noul Legământ este în fapt o singură carte, căci are o temă centrală 
de la cea dintâi până la cea din urmă pagină.

Care este această temă centrală?
O persoană nemaiîntâlnită, adică Domnul şi Mântuitorul nostru Ii-
sus Hristos.

Din câte cărţi mai mici este alcătuită marea carte a Noului Legământ?
Din douăzeci şi şapte de cărţi.

Oare fiecare dintre ele poate fi numită carte?
Da, după însemnătate, iar nu după mărime. Între ele sânt şi unele 
epistole ale Apostolilor ce cuprind numai o singură pagină de car-
te tipărită.
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Care sânt cărţile Noului Legământ?
Acestea sânt: cele patru Evanghelii – după Matthei, după Marcu, 
după Luca şi după Ioann; Faptele Apostolilor; cele şapte Epistole So-
borniceşti – una a Sfântului Apostol Iacov, două ale Sfântului Apos-
tol Petru, trei ale Sfântului Apostol Ioann şi una a Sfântului Apostol 
Iuda; cele paisprezece epistole ale Sfântului Apostol Pavel şi Apoca-
lipsa (sau Descoperirea) Sfântului Ioann Theologul.

Ce înseamnă cuvântul Evanghelie?
Evanghelie vine de la cuvântului grecesc Evanghelion, care înseam-
nă veste bună sau bunăvestire.

De ce se cheamă aşa?
Datorită persoanei lui Iisus Hristos, care este bunătatea desăvârşită şi 
noutatea desăvârşită în istoria omenirii.

Cine a folosit pentru întâia oară în Noul Legământ cuvântul 
Evanghelion?

Însuşi Domnul Iisus, care a spus oamenilor în cea dintâi propovă-
duire a Sa: „Pocăiţi‑vă şi credeţi în Evanghelie.” /Mc. 1:15/

Ce aflăm din cele patru Evanghelii?
Aflăm că toate făgăduinţele pe care Dumnezeu Le‑a făcut oameni-
lor în Vechiul Legământ s’au împlinit şi toate prorociile de la Adam 
încoace s’au adeverit în persoana lui Iisus Hristos.

Ce altceva ne mai învaţă?
Pe de o parte, despre caracterul desăvârşit al lui Iisus Hristos, mult 
mai desăvârşit decât îşi poate cineva dintre noi închipui, despre mi-
lostivirea şi desăvârşita Sa iubire de oameni, despre hotărârea Sa de 
a ierta şi de a ajuta, despre umilinţa şi sărăcia Sa văzută, despre jert-
fa şi pătimirea Sa pentru oameni; iar, pe de altă parte, despre dum-
nezeirea Sa desăvârşită, despre naşterea, faptele, înţelepciunea, pu-
terea şi dragostea Sa, despre învierea şi înălţarea Sa cele mai presus 
de fire.
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Ce altceva?
Pe scurt, din Evanghelie primim cunoaşterea adevărurilor de că-
pă‑tâi despre Mântuitorul nostru şi despre mântuire.

Cum am putea numi atunci Evangheliile, în comparaţie cu celelalte 
cărţi ale Noului Legământ?

Le‑am putea numi Cărţile adevărurilor de căpătâi.
Ce învăţăm din Faptele Apostolilor şi din Epistole?

Învăţăm despre pogorîrea Duhului Sfânt peste Apostoli, despre lu-
crarea lor neîncetată de propovăduire a Evangheliei lui Hristos, de 
orânduirea Bisericii, despre săvârşirea de minuni în numele lui Ii-
sus Hristos şi, de asemenea, aflăm despre viaţa celor dintâi Creştini 
şi despre întâiele obşti Creştine. 

Cum am putea numi atunci cartea Faptele Apostolilor, în comparaţie 
cu Evangheliile?

Am putea‑o numi Lucrarea adevărurilor de căpătâi cuprinse în Evanghelii.
Ce învăţăm din epistolele Apostolilor?

Învăţăm tâlcuirea adevărurilor de căpătâi cuprinse în Evanghelii.
Cum ar trebui să se numească aceste epistole în comparaţie cu 
Evangheliile?

Ar trebui să se cheme Cărţile Tâlcuirii adevărurilor de căpătâi ale lui 
Hristos.

Ce învăţăm din cartea Apocalipsei Sfântului Apostol Ioann Theologul?
Învăţăm despre lupta cea grea a Bisericii împotriva tuturor fiarelor 
lumii şi ale iadului, şi despre biruinţa cea de pe urmă a lui Hristos, 
Mielul lui Dumnezeu, asupra tuturor acestor înfricoşate puteri ale 
 întunericului.

Cum ar trebui atunci să se numească cartea Apocalipsei, în compara-
ţie cu Evangheliile?

Ar trebui să se numească Cartea Biruinţei celei din urmă a adevăru-
rilor de căpătâi cuprinse în Evanghelii, când va lua sfârşit drama lumii, 
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în care personajul principal a fost de la început Iisus Hristos, Dom-
nul şi Mântuitorul nostru.

SFÂNTA PREDANIE

Ce este Sfânta Predanie (sau Tradiţie)?
Toate acele bunuri duhovniceşti pe care le‑am moştenit de la sfinţii 
noştri înaintaşi, care sânt în deplină înţelegere cu Sfânta Scriptură şi 
ne ajută să o înţelegem drept. 

Care este mai veche: Sfânta Scriptură sau Sfânta Predanie?
Sfânta Predanie.

Care este mai cuprinzătoare?
Sfânta Predanie. Sfântul Ioann Evanghelistul întăreşte aceasta, când 
spune: „Sânt încă şi altele multe ce au făcut Iisus, carile de s’ar fi 
scris câte una, socotesc că nici lumea aceasta nu ar cuprinde cărţile 
ce s’ar scrie. Amin.” /Io. 21:25/

Ce cuprinde mai cu seamă Sfânta Predanie?
Sfânta Predanie cuprinde: Înfăţişări pe scurt şi statorniciri ale cre-
dinţei noastre ortodoxe; Învăţătura despre cele şapte Sfinte Taine, 
precum şi chipul săvârşirii lor; Canoanele (sau pravilele) Apostoli-
lor; Canoanele celor şapte sinoade ecumenice, care s’au ţinut astfel: 
Nikeia (Niceea) în 325, la care au luat parte 318 de Sfinţi Părinţi; Con-
stantinopol în 381, la care au luat parte 150 de Sfinţi Părinţi; Efes în 
431, la care au luat parte 200 de Sfinţi Părinţi; Halkidon (Calcedon) în 
451, la care au luat parte 630 de Sfinţi Părinţi; Constantinopol în 553, 
la care au luat parte 160 de Sfinţi Părinţi; Constantinopol în 680, la 
care au luat parte 170 de Sfinţi Părinţi şi la Nikeia (Niceea) în 787, la 
care au luat parte 367 de Sfinţi Părinţi. (La aceste şapte sinoade ecu-
menice au participat, aşadar, cu totul, 2000 de legaţi ai Bisericii Creş-
tine din întreaga lume). Mai cuprinde canoanele şi pravilele unor 
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sinoade (sau soboare) locale; pravile privind rânduiala bisericească 
ale Sfântului Vasilie cel Mare şi ale altor sfinţi; scrierile Sfinţilor Pă-
rinţi ai Bisericii; Liturghiile şi celelalte slujbe bisericeşti; Vieţile Sfin-
ţilor şi Mucenicilor Creştini; obiceiuri religioase, semne şi simboluri 
ca arătare a credinţei, nădejdii şi dragostei noastre.

Poate fi despărţită Sfânta Predanie de Sfânta Scriptură?
Nu. Ele sânt de nedespărţit. Căci în lumina Sfintei Predanii înţele-
gem drept Sfânta Scriptură, şi în lumina Sfintei Scripturi preţuim şi 
iubim Sfânta Predanie.

Care ar fi urmările despărţirii lor?
Urmările rele ale unei astfel de despărţiri s’au şi arătat: prin tâlcuiri-
le greşite ale Sfintei Scripturi – neînţelegeri, erezii, schisme şi, în cele 
din urmă, despărţirea Bisericii Soborniceşti.

Cine este chemat să păzească neîntinate scrierile Sfintei Scripturi şi 
curăţia Sfintei Predanii?

Biserica, care este, după cuvintele Apostolului, „stâlp şi întărire a 
adevărului.” /1 Tim. 3:15/ Şi aceasta este, mai înainte de toate, dato-
ria ierarhiei bisericeşti.
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02MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ CREŞTINĂ ORTODOXĂ
Ce înseamnă mărturisirea de credinţă Creştină ortodoxă?

Înseamnă adevărurile credinţei Creştine, cel mai pe scurt rânduite 
în mărturisirea de credinţă a Bisericii Ortodoxe Răsăritene. Această 
mărturisire de credinţă se mai numeşte şi Simvolul Credinţei.1

Este numai un singur fel de mărturisire de credinţă?
Sânt mai multe: Simvolul Apostolilor, Simvolul Sfântului Athana-
sie cel Mare şi al Sfântului Grigorie al Neokesariei. Dar Simvolul de 
Credinţă înfăţişat mai jos, cel mai răspândit în Biserica Ortodoxă, a 
fost alcătuit în vremea celor două sinoade ecumenice de la Nikeia 
(Niceea) (325) şi la Constantinopol (381).

Din ce este alcătuit acest Simvol?
Este alcătuit din următoarele douăsprezece puncte: Crez întru unul 
Dumnezeu, Tatăl, Atotţiitorul, făcătorul cerului şi al pământului, vă-
zutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru unul Domnul Iisus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu cel unul‑născut, carele din Tatăl S’au născut mai nainte 
de toţi vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut nu făcut, cel de‑o‑fiinţă cu Tatăl, prin carele toate s’au 
făcut. Carele pentru noi oamenii, şi pentru a noastră mântuire, s’au po-
gorît din ceriuri, şi s’au întrupat dela Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, 
şi s’au făcut om. Şi s’au răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, şi 
au pătimit şi s’au îngropat. Şi au înviat a treia zi, dupre Scripturi. Şi s’au 
nălţat la ceriuri şi şade de‑a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vie, cu sla-

1 Am folosit această grafie deoarece este fidelă termenului Ellin 
(to symvolon tis pisteos), şi datorită înţelesului diferit pe care îl are 
astăzi cuvântul „simbol” (cf. DEX, semn care reprezintă sau evocă o 
noţiune). Simvolul Credinţei s’ar putea traduce perifrazând „Adunar-
ea prin împreună‑sfătuire a articolelor de credinţă,” aşadar nimic 
apropiat de „simbolistica” modernă. (n. red.)
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vă, să judece viii şi morţii, a căruia Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru 
Duhul Sfânt, Domnul, de‑viaţă‑făcătorul, carele din Tatăl purcede, cela 
ce cu Tatăl şi cu Fiul este împreună‑închinat şi împreună‑slăvit, carele 
au grăit prin proroci. Întru una, Sfântă, Sobornicească şi Apostoliceas-
că Biserică. Mărturisesc un Botez întru lăsarea păcatelor. Aştept învie-
rea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

TÂLCUIREA CREZULUI

Punctul 1 al Simvolului Credinței

Care este punctul 1 din Simvolul Credinţei?
Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl, Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi 
al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.

De ce credem întru Unul Dumnezeu?
Deoarece doar Unul Dumnezeu este cu adevărat Dumnezeu.

Cum este natura lui Dumnezeu?
Dumnezeu este duh, nemărginit, neschimbător, necuprins, veşnic, 
fără de început şi fără de sfârşit.

Care sânt însuşirile esenţiale ale lui Dumnezeu?
Dumnezeu este desăvârşit sfânt, desăvârşit bun, desăvârşit drept, 
desăvârşit adevărat, desăvârşit slobod, preaînţelept, atotputernic, 
preamilostiv, atotprezent, atotştiutor şi Sieşi de ajuns.

De ce Îl numim pe Dumnezeu „Tatăl”?
Pentru că El este Tatăl lui Iisus Hristos, singurul Său Fiu – şi, prin El, 
al tuturor celor care, născuţi din nou prin Iisus Hristos, se fac fii ai Săi.

De ce Îl numim pe Dumnezeu „Făcătorul”?
Pentru că El a făcut toate cele văzute şi nevăzute prin puterea şi atot-
înţelepciunea Sa, şi nimic nu s’a făcut şi nu există fără El. El este Fă-
cător şi Atotţiitor.
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Ce se înţelege prin cer?
Îngerii, care sânt duhuri nevăzute şi fără de număr.

Sânt îngerii asemenea oamenilor?
Da. Ca şi oamenii, îngerii sânt fiinţe dăruite cu raţiune, cu simţă-
minte, putere şi nume propriu. Ca şi oamenii, ei îşi găsesc fericirea 
în Dumnezeu.

Prin ce se deosebesc îngerii de oameni?
Îngerii sânt fără de trup şi fără de moarte.

Cine sânt îngerii păzitori?
Aceştia sânt îngerii cărora li s’a încredinţat să‑i ocrotească şi să‑i ape-
re pe oameni. Chiar Hristos a adeverit aceasta, prin cuvintele: „Vedeţi 
să nu dispreţuiţi pre vreunul din aceştia mici; că zic vouă că îngerii 
lor în ceruri pururea văd faţa Tatălui meu cel din ceruri.” /Mt. 18:10/

Toţi îngerii sânt la fel?
Toţi îngerii au aceeaşi fire, dar se deosebesc prin slavă, putere şi 
lucrare. Sânt nouă cete îngereşti: Scaunele, Heruvimii, Serafimii, 
Domniile, Stăpâniile, Puterile, Începătoriile, Arhanghelii şi Îngerii.

Mai au îngerii în Biblie şi alte nume?
Da, foarte des sânt numiţi Oştirile cereşti sau Oştile Domnului.

De ce li se dau nume ostăşeşti?
Pentru că ei sânt acea putere dumnezeiască ce luptă împotriva duhuri-
lor rele, care sânt împotriva lui Dumnezeu şi care îi vatămă pe oameni.

Ce sânt duhurile rele?
Ele au fost cândva îngeri, care au căzut însă de la Dumnezeu şi‑au 
ajuns vrăjmaşi ai lui Dumnezeu şi ai oamenilor.

Cum altfel se mai numesc duhurile rele?
Diavoli.

Ce înseamnă acest nume?
Clevetitor sau defăimător. Căci diavolii neîncetat clevetesc şi defăi-
mează pe Dumnezeu şi pe oameni.
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Spre ce fapte rele îi îndeamnă neîncetat diavolii pe oameni?
Spre toate doririle păcătoase şi faptele rele care sânt împotriva le-
gii lui Dumnezeu; îndeobşte spre ură, minciună şi silnicie. Aşa cum 
Domnul Iisus le‑a grăit Evreilor, prigonitorilor Săi: „Voi din tatăl 
diavolul sânteţi, şi poftele tatălui vostru vreţi să faceţi. Acela ucigă-
tor de oameni a fost dintru început, şi întru adevăr nu a stătut, căci 
nu este adevăr întru dânsul. Când grăieşte minciuna, dintru ale sale 
grăieşte, căci mincinos este, şi tatăl aceleia.” /Io. 8:44/

Cum putem şti dacă unii oameni sânt stăpâniţi de diavol?
După ura lor împotriva lui Dumnezeu şi a oamenilor, şi după înşe-
lare şi silnicie.

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

Al cui nume îl urăsc necredincioşii cel mai mult?
Numele Domnului nostru Iisus Hristos.

Punctul al 2‑lea din Simvolul Credinței

Care este punctul al 2‑lea din Simvolul Credinţei?
(Cred) şi întru unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel 
unul‑născut, carele din Tatăl S’au născut mai nainte de toţi vecii, 
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevă-
rat, născut nu făcut, cel de‑o‑fiinţă cu Tatăl, prin carele toate s’au 
făcut.

Ce înseamnă numele „Iisus Hristos”?
Iisus înseamnă Mântuitor, căci El a venit să‑i mântuiască pe oameni 
de Satana, de păcat şi de moarte. Hristos înseamnă Uns (Împărat, Ar-
hiereu, Proroc).

În ce chip este Iisus Hristos „Fiul lui Dumnezeu”?
El este singurul Fiu al lui Dumnezeu Tatăl, născut, iar nu făcut.
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Oare este mare deosebirea între „născut” şi „făcut”?
Da, foarte mare. Aşa după cum omul dă naştere copilului, care este 
din aceeaşi fiinţă cu el, dar făureşte lucruri, care nu sânt de aceeaşi 
fiinţă cu el – aşa şi Dumnezeu Îl naşte pe Fiul Său din veşnicie, din 
fiinţa Sa proprie, dar a făcut nenumărate fiinţe şi lucruri care nu sânt 
din aceeaşi fire cu El.

De ce este numit „Lumină din Lumină”?
Pentru că Tatăl Lui este Lumina veşnică a înţelepciunii şi a iubirii, şi 
astfel este firesc ca Fiul unui asemenea Tată să fie Lumină din Lumină.

De ce este El numit „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”?
Din aceeaşi pricină. Tot astfel se întâmplă chiar şi în rânduiala lu-
mii acesteia; de pildă, pe acela care se naşte din om îl putem numi 
„omul adevărat din om adevărat,” pentru că fiul este totdeauna şi 
oriunde din aceeaşi fiinţă cu părinţii săi. 
Asemenea şi Domnul nostru Iisus Hristos – pentru că este Fiul 
lui Dumnezeu, cu adevărat este Dumnezeu adevărat din Dumne-
zeu adevărat, după cum El însuşi a zis: „Eu şi Tatăl una sântem.”  
/Io. 10:30/

De ce spunem „prin carele toate s’au făcut”?
Deoarece Dumnezeu a zidit prin Fiul toate lucrurile care sânt în cer 
şi pe pământ. După cum se întăreşte şi în Sfânta Scriptură: „Toate 
printr’însul s’au făcut, şi fără de el nimica s’a făcut din ce s’a făcut.” 
/Io. 1:3/

Punctul al 3‑lea din Simvolul Credinței

Care este punctul al 3‑lea din Simvolul Credinţei?
Carele pentru noi oamenii, şi pentru a noastră mântuire, s’au pogo-
rît din ceriuri, şi s’au întrupat dela Duhul Sfânt şi din Maria Fecioa-
ra, şi s’au făcut om.
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Pentru ce S’a pogorît Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos din cer, adică 
din slava şi fericirea Sa veşnică, în aceasta lume a pătimirii?

Pentru oameni şi pentru mântuirea lor.
Care a fost pricina pogorîrii Lui din ceruri? Ce L‑a mişcat?

Mila şi iubirea Sa nemărginită faţă de oameni.
A venit El, oare, pentru toţi oamenii?

Da, El a venit să aducă mântuire tuturor oamenilor. Dar s’au mân-
tuit doar aceia care au crezut în El şi care au răspuns cu iubirea lor 
iubirii Lui.

Ce înseamnă: „S’au întrupat dela Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara”?
Întrupat înseamnă înveşmântat în trup sau că a luat trup. Preasfânta 
Fecioară Maria L‑a zămislit nu după fire, ci mai presus de fire, prin 
puterea Duhului Sfânt.

Cum a fost cu putinţă ca Fecioara să nască pe Fiul fără a fi căsătorită?
La Atotputernicul Dumnezeu toate sânt cu putinţă. Prin puterea Sa, 
El i‑a făcut la început pe cel dintâi bărbat şi pe cea dintâi femeie, pe 
Adam şi Eva. Tot prin puterea Sa, El a făcut ca Fecioara Maria să‑L 
zămislească pe Iisus Hristos, Om adevărat şi Dumnezeu adevărat.

În ce este Iisus Hristos asemenea oamenilor?
El a avut trup omenesc şi suflet omenesc ca orice om, mai puţin pă-
catul. A fost om desăvârşit, însă lipsit de păcate şi patimi.

Prin ce se deosebeşte Iisus Hristos de toţi oamenii din istorie?
Prin unirea celor două firi, cea dumnezeiască şi cea omenească, 
într’o singură persoană. Oamenii sânt doar oameni, dar El a fost 
Dumnezeu‑Om.

De ce o numim pe Fecioara Maria „Maica Domnului” şi „Năs că toa‑
re‑de‑Dum nezeu”?

Pentru că cele două firi ale Mântuitorului nostru, cea dumnezeiască 
şi cea omenească, s’au unit la zămislire. Astfel, Dumnezeu şi Omul 
s’au născut din ea în acelaşi timp, în aceeaşi persoană.
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De ce o numim pe Fecioara Maria „pururea‑fecioară”?
Pentru că ea a fost fecioară înainte, în timpul şi după naşterea lui Ii-
sus Hristos; ea a rămas veşnic fecioară.

O cinsteşte Biserica Ortodoxă pe Maica Domnului ca Sfântă?
Da, în Biserica Ortodoxă Maica Domnului este cinstită mai presus 
de toţi ceilalţi sfinţi, mai mult chiar decât îngerii, pentru că a fost 
aleasă de Dumnezeu să fie mijlocitoare pentru mântuirea omenirii, 
prin naşterea Mântuitorului lumii.

De ce Îl numim pe Hristos „Mântuitor”?
Pentru că S’a pogorît din ceruri ca să‑i mântuiască pe oameni de Sa-
tana, de păcat şi moarte. Căci Satana este pricinuitorul păcatului, iar 
prin păcat a venit moartea.

Când a fost săvârşit primul păcat?
În Rai, când Adam şi Eva s’au ridicat împotriva lui Dumnezeu şi s’au 
supus Satanei.

Ce legătură au toţi ceilalţi oameni cu păcatul lui Adam?
Noi toţi am moştenit acest păcat de la protopărinţii noştri. Aşa cum 
moştenim anumite boli de la părinţii noştri, tot aşa am moştenit şi 
păcatul de la strămoşii neamului omenesc.

Acesta a fost singurul păcat pentru care a venit Hristos să‑i mântu-
iască pe oameni?

Nu. Acestui păcat dintâi i s’au adăugat nenumărate alte păcate; ast-
fel încât, după o vreme mai îndelungată, oamenii au căzut cu totul 
sub puterea Satanei.

De ce nu a ridicat Dumnezeu un om mare – un geniu – ca să să-
vârşească lucrarea lui Hristos şi să‑L cruţe în felul acesta pe Fiul 
Său cel veşnic?

Pentru că absolut toţi oamenii erau păcătoşi şi muritori, chiar şi cei 
mai mari şi cei mai buni. Întreaga lume zăcea în păcat. Satana şi 
moartea stăpâneau lumea până la pogorîrea din ceruri a singurului 
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Mântuitor cu putinţă, mai puternic decât Satana, fără de păcat şi fără 
de moarte, Care a adus neamului omenesc eliberare şi mântuire.

Punctul al 4‑lea din Simvolul Credinței

Care este punctul al 4‑lea din Simvolul Credinţei?
Şi s’au răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, şi au pătimit şi 
s’au îngropat.

Cine au fost învinuitorii lui Iisus Hristos?
Preoţii Evrei şi Fariseii, care‑L pizmuiau pe Iisus Hristos pentru că 
săvârşise minuni mari, pe care ei nu le‑au putut săvârşi, şi pentru că 
poporul era mult mai apropiat de El decât de ei.

Cine a fost judecătorul care l‑a osândit la moarte pe Iisus?
Ponţiu Pilat, guvernatorul Roman al Palestinei, ca reprezentant al 
Împăratului de la Roma.

De ce este pomenit în chip anume numele lui Ponţiu Pilat?
Pentru ca moartea lui Iisus Hristos să fie întărită istoric, tot astfel 
cum este pomenit şi numele Împăratului Avgust în scrierile evan-
ghelice care istorisesc naşterea Lui.

Pentru ce păcat sau fărădelege L‑a osândit Pilat la moarte pe Iisus?
Pentru nici un păcat. Pilat însuşi a afirmat înaintea preoţilor Evrei 
şi a poporului, grăind: „Nici o vină aflu în omul acesta” şi a repe-
tat: „Iată eu, înaintea voastră întrebându‑l, nici o vină am aflat întru 
omul acesta;” de asemenea, şi a treia oară a zis: „Dar ce rău a făcut 
acesta? Nici o vină de moarte am aflat întru el.” Dar temându‑se de 
Evrei, acesta L‑a dat să fie răstignit. /Lc. 23:4,14,22; Io. 18:38 şi 19:4,6/

Cum a îngăduit dreptatea dumnezeiască să sufere Iisus o moarte atât 
de cumplită, fiind pe deplin nevinovat?

El nu a murit pentru vreun păcat al Său, ci pentru păcatele noas-
tre. Veşnica dreptate a lui Dumnezeu a căutat o astfel de jertfă 
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curată şi nepreţuită pentru păcatul lui Adam şi pentru păcatele 
noastre.

A fost vreo pricină pentru o jertfă atât de mare?
Da. Prin această jertfă, Dumnezeu şi‑a arătat iubirea Sa fără de mar-
gini faţă de oameni. „El au iubit pre noi şi au trimis pre Fiul său is-
păşire pentru păcatele noastre.” /1 Io. 4:10/

De ce Îl numim pe Iisus Hristos „Răscumpărător”?
Pentru că ne‑a răscumpărat din păcate şi moarte, prin pătimirea Sa 
şi prin moartea pe cruce.

Cum a putut să moară Dumnezeu, fiind fără‑de‑moarte?
El nu a murit ca Dumnezeu, ci ca om. Dumnezeirea şi sufletul Său 
nu au gustat în nici un chip moartea.

În ce constă măreţia unică a jertfei lui Hristos?
În primul rând, în desăvârşita Sa nevinovăţie; în al doilea rând, în 
iubirea Să fără de margini faţă de oameni şi în ascultarea Sa faţă de 
Tatăl; iar în al treilea rând, în moartea Sa de bună voie pentru mân-
tuirea păcătoşilor.

Punctul al 5‑lea din Simvolul Credinței

Care este punctul al 5‑lea din Simvolul Credinţei?
Şi au înviat a treia zi, dupre Scripturi.

Care a fost cea mai mare biruinţă a lui Hristos?
Învierea Sa din morţi.

Ce a arătat mai presus de toate dumnezeirea Sa atotputernică?
Iarăşi, învierea Sa.

Ce lucru a întărit mai presus de toate biruinţa lui Hristos asupra 
Satanei?

Pogorârea Sa la Iad.
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Ce este Iadul?
Împărăţia întunericului din cele mai de jos ale pământului, unde 
Satana are stăpânire asupra morţii. Hristos a putut „prin moarte să 
surpe pre cela ce are stăpânia morţii, adecă pre diavolul.” /Evr. 2:14/

Ce a făcut Hristos în Iad?
Prin pogorîrea Sa la Iad, El l‑a făcut pe Satana să tremure şi să fugă 
de la faţa Sa. Miliarde de suflete omeneşti care se chinuiau acolo s’au 
bucurat de pogorîrea lui Hristos.

Ce a făcut Hristos pentru acele suflete omeneşti?
Le‑a propovăduit Evanghelia Sa – Vestea cea Bună – şi a întărit bi-
ruinţa Sa asupra Satanei şi asupra morţii. Şi, pentru că mulţi au pri-
mit‑o, s’au mântuit.

În ce zi s’a petrecut învierea lui Hristos?
În a treia zi după moartea Sa, întocmai cum a vestit de mai multe ori 
ucenicilor Lui. A murit Vineri şi a înviat Duminică.

Care au fost cei dintâi martori ai învierii lui Hristos?
Străjerii, care primiseră poruncă de la Evrei să păzească mormântul Său.

Cui au vestit aceştia învierea lui Hristos?
Preoţilor şi căpeteniilor Evreilor.

Cum au răspuns căpeteniile şi preoţii la această veste?
S’au temut şi s’au tulburat, i‑au cumpărat pe străjeri cu arginţi mulţi 
şi le‑au poruncit să meargă şi să răspândească vestea că „ucenicii lui, 
noaptea venind, au furat pre el, dormind noi.” /Mt. 28:13/

Care este cel dintâi dintre ucenicii lui Hristos ce a aflat despre învie-
rea Sa?

La mormântul Său, îngerii au grăit femeilor Galileene: „Ce căutaţi 
pre cel viu între cei morţi ? Nu este aici, ci s’au sculat.” /Lc. 24:5/

A arătat Hristos Învierea Sa din morţi în chip de netăgăduit, şi cui ?
Da, El s’a arătat viu, în trup, ucenicilor şi următorilor Săi – nu o 
dată, ci de mai multe ori, vreme de 40 zile, aşa cum scrie în Evan-
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ghelii, în Faptele Apostolilor, în Epistolele Apostolilor şi în Apo-
calipsă.

Ce a făcut Hristos în cele 40 de zile dintre Învierea şi Înălţarea Sa la 
cer?

I‑a învăţat pe ucenicii Săi cele mai adânci taine ale Împărăţiei lui 
Dumnezeu /Fap. 1:3/

De ce este scris că Hristos a înviat a treia zi „dupre Scripturi”?
Pentru că Învierea Sa a fost prorocită în Vechiul Legământ. /Ps. 
14:9‑10; Is. 52/ Însuşi Hristos S’a asemănat pe Sine cu Iona Proro-
cul, spunând: „Că precum a fost Iona în pântecele chitului trei zile 
şi trei nopţi, aşa va fi Fiul Omului în inima pământului trei zile şi 
trei nopţi.” /Mt. 12:40/ Şi iarăşi, după învierea Sa, le‑a zis Apostoli-
lor: „Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos, şi a treia zi 
să învie din morţi.” /Lc. 24:46/

Punctul al 6‑lea din Simvolul Credinței

Care este punctul al 6‑lea din Simvolul Credinţei?
Şi s’au nălţat la ceriuri şi şade de‑a dreapta Tatălui.

Când S’a înălţat Domnul de la pământ la cer?
În a patrusprezecea zi după învierea Sa.

Cum numim această zi?
Ziua Înălţării. 

În ce loc S’a înălţat Domnul Iisus la cer?
Pe Muntele Măslinilor.

Cine au fost martorii Înălţării Sale?
Toţi ucenicii Săi credincioşi.

De ce S’a înălţat Domnul la cer?
Deoarece şi‑a încheiat slujirea Sa înaintea oamenilor, a mers în lăca-
şul Său veşnic.
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S’a înălţat Hristos la cer cu trupul Său omenesc?
Da, cu trupul Său omenesc, Care a înviat din morţi.

De ce S’a înălţat în chip văzut, înaintea multor martori ?
Ca să‑i încredinţeze pe toţi cei ce cred în El că şi ei se vor înălţa ast-
fel la cer după învierea cea de obşte.

Ce înseamnă cuvintele: „Şade de‑a dreapta Tatălui?”
Iisus Hristos are aceeaşi mărire, slavă şi putere cu Tatăl. Înaintea 
înălţării Sale, El i‑a încredinţat pe ucenicii Săi, spunându‑le: „Da-
tu‑mi‑s’au toată stăpânirea în cer şi pre pământ.” /Mt. 28:18/

Punctul al 7‑lea din Simvolul Credinței

Care este punctul al 7‑lea din Simvolul Credinţei?
Şi iarăşi va să vie, cu slavă, să judece viii şi morţii, a căruia Împără-
ţie nu va avea sfârşit.

Ce ne învaţă articolul al 7‑lea din Simvolul Credinţei?
Despre a doua venire a lui Hristos, despre judecata Sa asupra celor 
vii şi asupra celor morţi şi despre înfăptuirea desăvârşită a veşnicei 
Sale Împărăţii cereşti.

Se va deosebi cea de‑a doua venire a lui Hristos de cea dintâi?
Se va deosebi, şi va fi întru totul diferită. Întâia Sa venire a fost în 
mare smerenie, spre a sluji oamenilor şi spre a se jertfi pentru ei. A 
doua Sa venire va fi cu mărire şi cu slavă, spre judecata oamenilor, 
vii şi morţi.

Cum a înfăţişat El a doua venire a Sa?
El a zis: „Iar când va veni Fiul Omului întru slava sa, şi toţi sfinţii în-
geri cu dânsul, atunci va şedea pre scaunul slavei sale; şi se vor adu-
na înaintea lui toate neamurile, şi va despărţi pre dânşii unul de al-
tul, precum desparte păstorul oile de capre.” /Mt. 25:31‑33/ Iar după 
aceea îi va judeca pe cei drepţi şi pe cei nedrepţi, după faptele lor.
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Există vreo arătare a venirii Sale?
Sânt câteva. De pildă, Sfântul Apostol Pavel, mângâindu‑i pe ace-
ia întristaţi din pricina celor răposaţi ai lor, zice: „Că însuşi Dom-
nul întru poruncă, întru glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa lui 
Dumnezeu se va pogorî din cer, şi cei morţi întru Hristos vor învia 
întâiŭ.” /1 Thes. 4:16/

Mai este vreo mărturie din ceruri despre a doua Sa venire?
Da. La Înălţarea Sa, s’au arătat doi îngeri care le‑au spus Apostolilor: 
„Ce staţi căutând spre cer? Acest Iisus carele s’au înălţat dela voi la 
cer, aşa va veni precum aţi văzut pre el mergând la cer.” /Fap. 1:11/

Ce ne mai este descoperit despre Judecata de Apoi?
Însuşi Hristos a spus că atunci când va veni a doua oară, întru sla-
va şi puterea Sa, „va răsplăti fiecăruia dupre faptele lui.” /Mt. 16:27/

Ce va zice El atunci celor buni şi credincioşi?
„Veniţi binecuvântaţii Părintelui meu, moşteniţi împărăţia cea gătită 
vouă dela întemeierea lumii.” /Mt. 25:34/

Dar ce va spune celor răi şi necredincioşi?
„Duceţi‑vă dela mine, blestemaţilor, în focul cel vecĭnic, carele este 
gătit diavolului şi îngerilor lui.” /Mt. 25:41/

Şi ce se va întâmpla la sfârşit?
Cei drepţi vor merge la viaţa veşnică şi fericită, iar cei păcătoşi la 
chinul veşnic.

Cum va fi a doua venire a Domnului?
Într’o clipă! „Că precum iese fulgerul dela răsărit şi se arată până la 
apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului,” a zis El. /Mt. 24:27/

Când va fi a doua Sa venire, Judecata de Apoi şi sfârşitul lumii?
Nu ne este descoperită vremea când vor avea loc aceste înfricoşate 
întâmplări. Dumnezeu numai ne‑a îndemnat să fim mereu pregătiţi 
să Îl întâmpinăm. Pentru aceasta, „Privegheaţi, a zis El, şi fiţi gata, că 
în ceasul care nu gândiţi, Fiul Omului va veni.” /Mt. 24:44/
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Cum să ne pregătim pentru această înfricoşătoare zi?
Prin dreapta‑cugetare, dreapta‑simţire şi dreapta‑făptuire, după în-
văţătura Sa, după poveţele Bisericii şi după pilda Sfinţilor Săi.

A pomenit Hristos vreun semn al apropierii sfârşitului?
Da. El a pomenit aceste semne: războaie, revoluţii, cutremure, re-
volte, foamete, molime, năpaste, învăţători mincinoşi, trădări, creş-
terea urii şi împuţinarea dragostei, privelişti înfricoşătoare, semne 
neobişnuite pe cer, vrajbă şi tulburări între popoare şi altele. (vezi 
Matthei 24 şi Luca 21)

Sântem încredinţaţi că Hristos va birui toate acestea?
Pe deplin. În toate aceste năpaste, Domnul şi Mântuitorul nostru 
va mântui multe suflete omeneşti, aşa cum a prorocit la începutul 
tragediei neamului omenesc. Nici unul dintre cei ce cred în El şi Îi 
cheamă numele nu va pieri.

Punctul al 8‑lea din Simvolul Credinței

Care este punctul al 8‑lea din Simvolul Credinţei?
(Cred) Şi întru Duhul Sfânt, Domnul, de‑viaţă‑făcătorul, carele din 
Tatăl purcede, cela ce cu Tatăl şi cu Fiul este împreună‑închinat şi 
împreună‑slăvit, carele au grăit prin proroci.

De ce Duhul Sfânt este numit „Domnul”?
Este numit astfel tot aşa cum Tatăl şi Fiul sânt numiţi Domnul.

Aşadar, Duhul Sfânt este Dumnezeu?
Cu adevărat este, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, şi nu 
se naşte din Tatăl, aşa cum se naşte doar Fiul, ci purcede din Tatăl.

Cum putem atunci spune că credem într’un singur Dumnezeu?
Cu adevărat credem într’un singur Dumnezeu, despre Care ne‑a 
fost dezvăluită prin Hristos cea mai înaltă taină – aceasta este tai-
na desăvârşitei înţelegeri a celor Trei Ipostasuri (Persoane) dumne-
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zeieşti ale aceleiaşi Fiinţări (Esenţe) dumnezeieşti. De aceea vorbim 
despre întreitul Dumnezeu sau despre Treimea întru Unime, des-
pre Unul Dumnezeu.

Oare Dumnezeu S’a descoperit pe Sine în Vechiul Legământ ca Tre-
ime Sfântă?

Nu întru totul lămurit. Isaia a văzut în vedenia sa Serafimii cântân-
du‑I lui Dumnezeu pe Scaun: „Sfânt, sfânt, sfânt (este) Domnul Sa-
vaoth.” /Is. 4:3/ Repetarea întreită a cuvântului sfânt închipuie cele 
trei persoane dumnezeieşti. A se vedea şi Facerea 1:26.

De ce nu S’a descoperit lămurit Dumnezeu pe Sine în Vechiul Legă-
mânt ca Treime Sfântă?

Aşa cum nici omul nu‑şi descoperă tainele sale lăuntrice înaintea 
slugilor şi străinilor, ci numai în faţa copiilor săi, tot astfel nici Dum-
nezeu nu şi‑a descoperit taina fiinţării Sale oamenilor „străini,” care 
au fost slugi şi robi ai Legii, ci a păstrat această descoperire pentru 
copiii Săi iubiţi, ai Noului Legământ.

În ce măsură este descoperită Sfânta Treime în Noul Legământ?
Numai pe cât poate omul să înţeleagă cât este încă în trup. Arhanghe-
lul Gavriil i‑a vestit Preasfintei Fecioare: „Duhul Sfânt se va pogorî pre-
ste tine şi puterea celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul ce 
se va naşte din tine Fiul lui Dumnezeu se va chema.” /Lc. 1:35/ Astfel 
este pomenită toată Treimea: (Sfântul) Duh, (Sfântul) Tată şi (Sfântul) Fiu.

Mai e şi un alt exemplu?
Da. La botezul lui Iisus în râul Iordan, „s’a deschis cerul şi s’au po-
gorît Duhul Sfânt în chip trupesc, ca un porumb, preste dânsul, şi 
glas din cer s’au făcut, zicând: Tu eşti Fiul meu cel iubit, întru tine 
bine am voit.” /Lc. 3:21‑22/

Mai sânt şi altele?
Sfântul Ioann Evanghelistul spune limpede: „Căci trei sânt cari 
mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh; şi aceşti trei 
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una sânt.” /1 Io. 5:7/ Prin numele „Cuvântul,” Sfântul Apos-
tol Ioann Îl arată pe Fiul, aşa cum se vede şi din Evanghelia sa.  
/Io. 1:14/

Mai este vreunul?
Domnul Iisus a poruncit ucenicilor Săi: „Drept aceea, mergând învă-
ţaţi toate neamurile, botezând pre ei întru numele Tatălui şi al Fiului 
şi al Sfântului Duh.” /Mt. 28:19/

De ce este Sfântul Duh numit „de‑viaţă‑făcătorul”?
Pentru că nu poate fi viaţă adevărată fără Duhul Sfânt – nici în cer, 
nici pe pământ.

De ce numai Biserica Ortodoxă învaţă că Sfântul Duh „din Tatăl pur-
cede”, şi nu şi din Fiul, aşa cum învaţă neortodocşii?

Pentru că Biserica Ortodoxă cugetă logic că Dumnezeu ştie despre 
Sine mai bine decât ştiu oamenii despre El. Iar Domnul şi Dumne-
zeul nostru Iisus Hristos, Vestitorul tuturor tainelor dumnezeieşti, 
Le‑a descoperit ucenicilor Săi că Sfântul Duh purcede numai de la 
Tatăl, spunând: „Duhul adevărului carele dela Tatăl purcede, acela 
va mărturisi pentru mine.” /Io. 15:26/

De ce se spune că Sfântul Duh a grăit prin proroci?
Pentru că chiar aşa şi este. Sfântul Petru scrie: „nici o proro-
cie a Scripturii nu se tâlcuieşte dupre socotinţa fieştecăruia: că 
nu prin voia oamenilor s’a făcut vreodată prorocie, ci purtân-
du‑se de Duhul Sfânt au grăit oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu.”  
/2 Pt. 1:20‑21/

Nu sânt şi Apostolii însuflaţi şi îndrumaţi de Duhul Sfânt?
De bună seamă. Dar de acest lucru nu se pomeneşte în Simvolul 
Credinţei pentru că nu a fost tăgăduit niciodată de nimeni. Sânt po-
meniţi numai prorocii pentru că în vremurile de atunci ereticii tă-
găduiau că Vechiul Legământ a fost scris sub însuflarea Sfântului 
Duh. 



C A T E H E Z E  33

S’a arătat Sfântul Duh vreodată în chip văzut?
S’a arătat în chip de porumbel la botezul lui Hristos. De asemenea, 
s’a arătat în chip de „limbi de foc” şi s’a pogorît peste Apostoli în 
ziua Cincizecimii, în a cincizecea zi după Înviere.

Poate fiecare Creştin să aibă în sine pe Sfântul Duh?
Da, după cuvintele mustrătoare ale lui Hristos: „Deci dacă voi, vi-
cleni fiind, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai vâr-
tos Tatăl cel din cer va da Duh Sfânt celora ce cer dela dânsul?”  
/Lc. 11:13/ Iar Sfântul Apostol Pavel a scris: „Au nu ştiţi că sânteţi 
casa lui Dumnezeu, şi Duhul lui Dumnezeu locuieşte întru voi?” 
/1 Cor. 3:16/

Ce daruri dobândim prin primirea Sfântului Duh?
Toate darurile bune cu putinţă, precum: înţelepciunea, înţelegerea, 
chibzuinţa, cunoaşterea, frica lui Dumnezeu, bărbăţia, smerenia, 
curăţia, sfinţenia şi altele.

Cum să ne învrednicim de Duhul Sfânt şi darurile Sale?
Prin păzirea cu străşnicie a inimii şi a limbii noastre; prin rugăciune 
şi dragoste; prin Sfintele Taine.

Punctul al 9‑lea din Simvolul Credinței

Care este punctul al 9‑lea din Simvolul Credinţei?
(Cred) Întru Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolicească Biserică.

Ce este Biserica?
Este o comunitate unică în istoria omenirii. Ea este familia lui Dum-
nezeu, făurită prin cuvântul şi sângele lui Iisus Hristos, cârmuită şi 
însuflată de Dumnezeu prin Sfântul Duh.

Ce a spus Hristos despre Biserică?
El a zis: „Voiŭ zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu o vor birui.”  
/Mt. 16:18/
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Cine este Capul Bisericii?
Hristos Cel veşnic viu, Care a spus: „Şi iată eu cu voi sânt în toate zile-
le, până la sfârşenia veacului, Amin.” /Mt. 28:20/ Şi Sfântul Apostol Pavel 
a vorbit despre felul în care Tatăl Ceresc L‑a preamărit pe Fiul Său, Iisus 
Hristos: „şi pre el au dat cap (…) Bisericii,  carea este trupul lui.” /Ef. 1:22‑23/

Care este legătura între Hristos şi cei din Biserica Sa?
Sfântul Apostol Pavel a lămurit‑o limpede prin cuvintele: „Iar voi 
sânteţi trupul lui Hristos, şi mădulări (fiecare) în parte.” /1 Cor. 12:27/

Cine sânt mădularele (membrii) Bisericii?
Toţi acei bărbaţi şi femei uniţi prin aceeaşi credinţă şi nădejde, legaţi 
prin aceeaşi lege dumnezeiască a dragostei, sfinţiţi prin aceleaşi Sfin-
te Taine, care se află sub îndrumarea unor episcopi şi preoţi legiuiţi.

Prin ce se deosebeşte Biserica de toate celelalte societăţi şi organizaţii 
lumeşti, cu privire la membrii acestora?

Din Biserică fac parte şi cei morţi – ceea ce nu aflăm la nici una din-
tre organizaţiile lumeşti.

Cum se întâmplă aceasta?
Când mădularele Bisericii mor pe pământ, se despart de trupurile 
lor, dar nu şi de Biserică. Sufletele lor merg în Biserica Cerească. De 
aceea sânt două aripi ale Bisericii: cea văzută şi cea nevăzută. 

Cine sânt mădularele Bisericii văzute?
Toţi Creştinii care trăiesc în trupuri văzute şi care luptă pentru de-
săvârşirea Creştinească.

Cine sânt mădularele Bisericii nevăzute?
Toţi Creştinii care au murit în credinţa lui Hristos din ultimele no-
uăsprezece veacuri, precum şi Drepţii Vechiului Legământ, pe care 
Domnul i‑a mântuit prin pogorîrea Sa la Iad.

Oare părinţii, fraţii, surorile, copiii, rudele şi prietenii noştri răposaţi 
aparţin Bisericii nevăzute?

De bună seamă, cu o singură condiţie – să fi trăit şi să fi murit Creştini.
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Care Biserică este mai numeroasă, cea văzută sau cea nevăzută?
Cea nevăzută este mult mai numeroasă. Şi acest număr creşte ne-
încetat.

Este vreo legătură între Biserica văzută şi cea nevăzută?
Este. Noi o numim părtăşia sfinţilor.

Ce înseamnă „părtăşia sfinţilor”?
Rugăciunile şi faptele de milostenie ale mădularelor vii pentru cei 
răposaţi pe de o parte, precum şi rugăciunile şi mijlocirea celor ră-
posaţi pentru cei vii, pe de alta.

Care sânt însuşirile de căpătâi ale Bisericii lui Hristos?
Biserica lui Hristos este Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească.

De ce spunem că Biserica este „una”?
Pentru că ea este un singur trup duhovnicesc cu un singur cap, Iisus 
Hristos, şi cu un singur Sfânt Duh, Care sălăşluieşte în ea. Sfântul 
Apostol vorbeşte despre unirea în şapte chipuri a Bisericii, zicând: 
„(Este) un trup şi un Duh, (...) o nădejde; un Domn, o credinţă, un bo-
tez, un Dumnezeu şi Tatăl tuturor.”2 /Ef. 4:4‑6/

Cum trebuie înţeleasă autocefalia fiecărei Biserici locale din sânul Bi-
sericii Ortodoxe Răsăritene?

Fiecare Biserică este autonomă în folosirea limbii poporului, într’o 
anumită măsură în ceea ce priveşte organizarea externă, care se su-
pune Dreptului Canonic. Altminteri, ele sânt dependente unele de 
altele ca mădulare ale aceluiaşi trup unic al lui Hristos, ca ramuri 
ale aceluiaşi copac, ce îşi trag seva din aceeaşi rădăcină şi prin ace-
leaşi artere. 

2 Conform originalului Grecesc, un/o are aici funcţie de numeral, 
nu de articol nehotărît (precum şi în toate locuri unde se întâlneşte 
în Crez). (n.red.)
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Care sânt astăzi Bisericile autocefale în Biserica Ortodoxă Răsăriteană?
Biserica Constantinopolei, a Ierusalimului, a Alexandriei, a Antiohi-
ei, Biserica Greacă, a Ciprului, a Sinaiului, Sârbă, Bulgară, Rusă, Ro-
mână, Georgiană, Albaneză, Poloneză, Cehă şi Slovacă.

Sânt acestea asemenea (egale) între ele?
Sânt egale, pricină pentru care se numesc Biserici‑surori. Biserica 
Rusiei şi cele din Balcani mai numesc încă Biserica Constantinopo-
lei „Biserică‑Mamă” pentru că de la Constantinopole (Bizanţ) au pri-
mit Creştinismul.

Care este cea mai înaltă autoritate în Biserica Ortodoxă a Răsăritului?
Sinodul Ecumenic, care cuprinde reprezentanţii tuturor Bisericilor 
autocefale surori.

Care este cea mai înaltă autoritate în Bisericile locale?
Patriarhul, Mitropolitul sau Arhiepiscopul, împreună cu Sinodul 
Episcopilor.

Se poate mântui omul în afara Bisericii?
Nu se poate mântui, pentru că Biserica este vistierul harului lui 
Dumnezeu, fără de care nimeni nu se poate mântui – ca o mâna 
desprinsă de trup.

De ce se numeşte Biserica „sfântă”?
Pentru că ea este sfinţită prin sfinţenia Întemeietorului ei, Iisus Hris-
tos, prin cuvintele Sale sfinte, prin faptele, prin jertfa Sa şi pentru că 
scopul ei este să‑i sfinţească pe oameni. Şi, în sfârşit, pentru că a dat 
şi nu conteneşte să dea mulţime de sfinţi şi mucenici.

Ce scrie în Sfânta Scriptură despre sfinţenia Bisericii?
Iată un exemplu: „Hristos au iubit Biserica şi pre sine s’au dat pentru 
dânsa, ca pre ea să o sfinţească, curăţindu‑o cu baia apei întru grai, 
ca să o puie înainte pre ea luişi slăvită Biserică, neavând întinăciu-
ne, au zbârcitură, au altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de 
prihană.” /Ef. 5:25‑27/
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Păcătoşii din Biserică o întinează oare pe aceasta cu păcatele lor?
Păcătoşii se întinează pe ei înşişi, nu Biserica întreagă – aşa după 
cum nici fumul ce iese pe coş nu poate să strice întreaga atmosferă 
a Pământului.

Îi ajută Biserica pe păcătoşi să se îndrepte?
Da, foarte mult. Aceasta şi este una din datoriile de căpătâi ale Bise-
ricii, de a‑i curăţa pe păcătoşi de păcatele lor şi de a‑i face mădulare 
sfinţite din sfânta familie a lui Dumnezeu.

Ce face Biserica în privinţa păcătoşilor care resping cu încăpăţânare 
chemarea ei la pocăinţă?

Pe aceştia îi taie din trupul ei ca pe nişte mădulare necurate, după 
cuvintele lui Hristos: „Iar de nu va asculta nici de biserică, fie ţie ca 
un păgân şi ca un vameş.” /Mt. 18:17/

De ce se numeşte Biserica „sobornicească”?
Pentru că nu este îngrădită de spaţiu, timp, rasă sau limbă. Ea este 
menită întregii omeniri. Domnul cel Înviat i‑a îndrumat astfel pe 
Apostoli: „Mergând, învăţaţi toate neamurile.” /Mt. 28:19/

Mai este vreo pricină pentru care numim Biserica „sobornicească”?
Biserica se mai numeşte sobornicească (universală) şi pentru că în 
ea sânt cuprinse toate adevărurile şi toate mijloacele trebuincioase 
pentru mântuirea fiecărui suflet omenesc din lume.

De ce se numeşte Biserica „apostolească”?
Pentru că în Biserică s’au păstrat deplinătatea duhului, învăţăturii şi 
lucrării Apostolilor lui Hristos. 

Oare trebuie Biserica să se supună întru toate Apostolilor?
Întru toate.

De ce?
Pentru că Hristos i‑a ales pe Apostoli şi le‑a dat putere să vorbească 
şi să lucreze în numele Său. El a spus: „Încă şi voi mărturisiţi, că din-
tru început cu mine sânteţi.” /Io. 15:27/
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Trebuie să‑i ascultăm pe Apostoli aşa cum Îl ascultăm pe Hristos?
Trebuie, pentru că El le‑a spus Apostolilor: „Cine priimeşte pre voi, 
pre mine priimeşte.” /Mt. 10:40/ Şi mai mult, El a osândit oraşele care 
nu‑i vor primi pe Apostoli cu aceste cuvinte înfricoşătoare: „Amin 
zic vouă, mai lesne va fi pământului Sodomului şi Gomorrului în 
ziua judecăţii, decât cetăţii aceleia.” /Mt. 10:15/

Ce putere deosebită le‑a dat Domnul Apostolilor Săi?
Să lege şi să dezlege. „Oricâte veţi lega pre pământ, vor fi legate în 
cer; şi oricâte veţi dezlega pre pământ, vor fi dezlegate în cer.” /Mt. 
18:18/ Şi la fel, în legătură cu aceasta: „Cărora veţi ierta păcatele, ier-
ta‑se‑vor lor; cărora veţi ţinea, ţinute vor fi.” /Io. 20:23/

Ce este „succesiunea apostolească”?
Ierarhia legiuită, adică şirul neîntrerupt al înmânării harului şi stă-
pâniei în Biserică de la Apostoli la episcopi, iar de la episcopi la pre-
oţi şi diaconi, prin hirotonie.

A păstrat străvechea noastră Biserică Răsăriteană în chip neştirbit 
succesiunea apostolească?

Da.
Este pentru noi o fericire şi o cinste că ne‑am născut şi am crescut în 
sânul acestei Biserici?

Într’adevăr, este. Trebuie să mulţumim lui Dumnezeu şi părinţilor 
noştri pentru aceasta.

Punctul al 10‑lea din Simvolul Credinței

Care este punctul al 10‑lea din Simvolul Credinţei?
Mărturisesc un Botez întru lăsarea păcatelor.

Ce este botezul?
Este o sfântă treaptă de început (sau sfântă slujbă), prin care ne fa-
cem mădulare legiuite ale Bisericii.
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Câte Sfinte Taine sânt în Sfânta Biserică Ortodoxă?
Sânt şapte Sfinte Taine: Botezul, Mirungerea, Împărtăşania, Spove-
dania, Preoţia, Cununia şi Maslul.

De ce în Simvolul Credinţei este pomenită numai Sfânta Taină a 
Botezului?

Mai întâi de toate pentru că prin Sfânta Taină a Botezului noi pri-
mim har, ca fii nou‑născuţi ai lui Dumnezeu, spre a fi Creştini. Nu-
mai după aceasta ne este îngăduit să ne apropiem de celelalte Sfinte 
Taine, pentru sporirea noastră duhovnicească.

Mai este şi vreo altă pricină?
O altă pricină este şi aceea că în vremea în care s’a alcătuit Simvolul 
Credinţei au existat dispute între Părinţii Bisericii Ortodoxe şi unii 
eretici cu privire la Sfânta Taină a Botezului; pe când în privinţa ce-
lorlalte Sfinte Taine nu erau neînţelegeri.

De ce spunem „un (singur) botez”?3

Pentru că Sfântă Taină a Botezului se săvârşeşte o singură dată unei 
persoane şi nu poate fi repetată. Aşa cum trupeşte ne naştem o sin-
gură dată, tot astfel şi duhovniceşte ne putem naşte numai o singu-
ră dată. Botezul este naşterea noastră duhovnicească.

Punctul al 11‑lea din Simvolul Credinței

Care este punctul al 11‑lea din Simvolul Credinţei?
Aştept învierea morţilor.

Ce înseamnă „învierea morţilor”?
Înseamnă că Dumnezeu, prin puterea Sa, va face nemuritoare nu nu-
mai sufletele, ci şi trupurile noastre. Mai înseamnă şi că fiecare suflet 
nemuritor va fi, după faptele sale, înveşmântat în trupul său nemuritor.

3  Vezi nota 2. (n.red.)
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Sânt deosebiri între trupuri?
Sânt. Există trupuri fireşti şi trupuri duhovniceşti. /1 Cor. 15:44/

Morţii vor învia în aceleaşi trupuri cu care au fost îngropaţi?
Nu, aceste trupuri sânt vremelnice. Ei vor învia în trupurile duhov-
niceşti, ce sânt nepieritoare.

Cum îi va învia Dumnezeu pe cei morţi?
Prin cuvântul Său – după cum tot prin cuvântul Său a făcut şi lu-
mea, tot astfel cum prin cuvântul Său a înviat o copilă moartă, şi pe 
un tânăr mort, şi pe Lazăr. Tot astfel va fi şi la învierea cea de obşte. 
„Morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cari vor auzi, vor fi 
vii.” /Io. 5:25/

Ce se va întâmpla cu cei vii în clipa învierii morţilor?
Trupurile lor vor fi preschimbate „într’o clipită” în trupuri duhovni-
ceşti, după faptele şi caracterul lor.

Când va avea loc învierea cea de obşte?
La sfârşitul lumii, când Dumnezeu va găsi că s’a împlinit numărul 
celor mântuiţi şi aleşi.

În ce stare sânt sufletele celor morţi până la înviere?
Sânt într’o stare care precede fericirea sau chinurile veşnice, după fap-
tele fiecăruia săvârşite cât timp au fost în trupurile lor, pe pământ.

La care judecată este osândit sufletul, pentru o vreme, la fericire sau 
la chin?

La aşa numita Judecată de sine sau vremelnică.
Când are loc Judecata de sine?

Îndată după moartea omului.
La care judecată este omul osândit la fericire sau la chinuri veşnice?

La Judecata cea de obşte sau cea de apoi, care se mai numeşte şi În-
fricoşata Judecată.

Când va fi Judecata de Apoi?
La sfârşitul lumii, după învierea morţilor.
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Ce deosebire este între Judecata de sine şi Judecata de Apoi?
La Judecata de sine este judecat doar sufletul unei persoane, pe când 
la Judecata de Apoi vor fi judecate sufletul şi trupul, împreună.

De ce nu se pot împărtăşi sufletele drepţilor de fericirea veşnică în Îm-
părăţia Cerurilor îndată după ieşirea din viaţa aceasta?

Pentru că ei ne aşteaptă pe noi, toţi ceilalţi, pe care nu ne‑au uitat şi 
pentru care se luptă veşnic şi cu râvnă.

Mai este vreo altă pricină?
Da. Sufletele drepţilor aşteaptă să se unească cu trupurile lor învi-
ate, întocmai ca şi Hristos. Mulţimea de fiinţe omeneşti se va deo-
sebi de mulţimea îngerilor în Împărăţia cerurilor prin aceea că cele 
dintâi vor fi în trupuri duhovniceşti, pe când îngerii sânt desăvâr-
şit netrupeşti.

Punctul al 12‑lea din Simvolul Credinței

Care este punctul al 12‑lea din Simvolul Credinţei?
(Aştept) Şi viaţa veacului ce va să fie.

Ce este viaţa veacului care va să fie?
Este viaţa care va fi după moartea şi învierea noastră.

Cum va fi viaţa drepţilor veacului care va să fie?
O viaţă dreaptă şi deplină în prezenţa şi împreună cu Dumnezeu şi 
cu casnicii cereşti ai Domnului; viaţa curăţiei de cleştar şi a slavei 
dumnezeieşti, a luminii şi bucuriei veşnice.

Ce a spus Hristos despre drepţii veacului care va să fie?
El a spus: „Atunci drepţii vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui 
lor. Cela ce are urechi de auzit, să auză.” /Mt. 13:43/

Oare se vor bucura toţi drepţii în aceeaşi măsură de slavă şi fericire?
Deşi toţi se vor bucura de slavă şi fericire, după cuvintele apostolu-
lui /2 Cor. 2:4/, drepţi se vor deosebi aşa cum se deosebesc între ele 
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Soarele, Luna şi stelele, precum s’a spus: „Alta (este) slava Soarelui, 
şi alta slava Lunii, şi alta a stelelor: că stea de stea se osebeşte în sla-
vă.” /1 Cor. 15:41/

De ce nu‑i mântuieşte Dumnezeu, în nemărginita Sa milostivire, şi 
pe păcătoşii îndărătnici, pe cei fără‑de‑lege şi pe athei?

Pentru că aceştia nu doresc să fie mântuiţi. Ei resping chemarea lui 
Dumnezeu, dispreţuiesc crucea lui Hristos, se împotrivesc legii lui 
Dumnezeu, prigonesc Biserica şi pe credincioşi; într’un cuvânt, stau 
de partea Satanei, împotriva lui Dumnezeu şi niciodată nu se că-
iesc: „N’au crezut adevărului, ci au binevoit întru nedreptate.” /2 
Thes. 2:12/

Se pot pocăi păcătoşii după moarte?
Nu. Oamenii pot alege numai în lumea aceasta: ori să fie slujitori 
de bunăvoie ai lui Hristos, ori ai Satanei. După moarte, fiecare se va 
alătura stăpânului său, pe care l‑a ales şi l‑a urmat în viaţa sa. Dom-
nul Iisus a spus despre slujitorii săi: „Unde sânt eu, acolo şi slujito-
rul meu va fi.” /Io. 12:26/
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03 CELE ŞAPTE SFINTE TAINE
Ce numim Sfântă Taină?

O Sfântă Taină este o lucrare sfinţitoare văzută, prin care nevăzuta 
putere mântuitoare, numită har dumnezeiesc, revarsă daruri minu-
nate asupra celor ce o primesc. 

Ce este harul lui Dumnezeu?
Harul lui Dumnezeu sânt acele daruri ale lui Dumnezeu pe care 
Dumnezeu‑Tatăl le dă prin Sfântul Duh şi pentru lucrarea Fiului.

Care sânt aceste daruri?
Toate darurile bune cu putinţă, care sânt de trebuinţă pentru naşte-
rea din nou, sfinţirea şi mântuirea noastră.

Ne mântuim numai prin harul lui Dumnezeu?
Da, dacă cu voie slobodă primim harul dumnezeiesc, prin credinţa 
cea vădită de buna făptuire.

Câte Sfinte Taine sânt în Biserica Ortodoxă?
Sânt şapte: Botezul, Mirungerea, Împărtăşania, Spovedania, Preo-
ţia, Cununia şi Maslul.

Care dintre Sfintele Taine pot fi repetate şi care nu?
Nu pot fi repetate Botezul, Mirungerea şi Preoţia. Celelalte pot fi să-
vârşite de mai multe ori.

Sfânta Taină a Botezului

Ce este Sfânta Taină a Botezului?
Este Sfânta Taină prin care omul botezat se curăţă de toate păcatele, 
personale sau moştenite, şi intră ca fiu nou‑născut al lui Dumnezeu 
în Biserica lui Hristos.

Care este cea mai însemnată lucrare în aceasta Sfântă Taină?
Întreita‑afundare în apă, în numele Sfintei Treimi: al Tatălui, şi al Fiu-
lui, şi al Sfântului Duh, cu rugăciunile rânduite spre a fi rostite de preot.
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După a cărui poruncă ne încredinţăm că botezul este de trebuinţă 
pentru fiecare mădular al Bisericii?

Potrivit poruncii lui Hristos: în primul rând, urmând propria Sa pil-
dă; în al doilea rând, urmând poveţele pe care El le‑a dat ucenicilor 
Săi: „Drept aceea, mergând învăţaţi toate neamurile, botezând pre ei 
întru numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” /Mt. 28:19/; în 
al treilea rând, luând aminte la povaţa Sa hotărâtă: „De nu se va naş-
te cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui 
Dumnezeu.” /Io. 3:5/

Ce înţeles are întreita afundare şi scoatere din apă a celui ce se botează?
Întreita afundare în apă semnifică moartea în păcatele împotriva 
Sfintei Treimi, iar întreita scoatere din apă înseamnă viaţa în Sfân-
ta Treime.

Care sânt cele trei lucruri pe care preotul le cere de la cel ce se botează?
Lepădarea de Satana, pocăinţă şi dreapta mărturisire a credinţei 
(Simvolul Credinţei). 

Când se botează copiii mici, cine face lepădarea, pocăinţa şi mărturi-
sirea de credinţă în numele lor?

Naşul, care este chezaş în această împrejurare.
Ce îndatorire are naşul?

Să înveţe sau să ajute la învăţarea tuturor adevărurilor Creştine, pre-
cum şi la educaţia copilului care se botează.

Ce fel de cinste se dă naşului?
Printre ortodocşi, naşului i se acordă o cinste însemnată, ca unui du-
hovnicesc părinte.

De ce trebuie să fie botezaţi copiii?
În primul rând, de teamă ca nu cumva copilul, dacă moare nebote-
zat, să se despartă de familia Creştină şi, pentru aceasta, să se nume-
re la Judecata de Apoi cu păgânii. În al doilea rând, pentru că Apos-
tolii au botezat copii. /Fap. 10:44; 1 Cor. 1:16/ În al treilea rând, Dom-
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nul Iisus a iubit foarte mult copiii. El a poruncit: „Lăsaţi copiii să 
vină la mine.” /Mc. 10:14/

Cum sânt consideraţi părinţii care, din nechibzuinţă, lasă să le moa-
ră nebotezaţi copiii?

Ca ucigaşi ai propriilor copii.
Ce trebuie făcut dacă nu este preot, iar copilul este foarte bolnav?

În aceasta situaţie deosebit de serioasă, Biserica îngăduie oricărui 
Creştin ortodox (bărbat sau femeie) să săvârşească Botezul în formu-
la lui cea mai scurtă – adică afundarea copilului în apă, rostind cu-
vintele: Botează‑se robul lui Dumnezeu (numele), în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Iar dacă copilul supravieţuieşte, pre-
otul va săvârşi până la capăt slujba Botezului şi va face Sfânta Tai-
nă a Mirungerii.

Sfânta Taină a Mirungerii

Ce este Sfânta Taină a Mirungerii?
Aceasta este Sfânta Taină prin care cel botezat primeşte darurile 
Sfântului Duh: putere, înţelepciune şi alte haruri care îl ajută să păs-
treze dreapta credinţă şi să ducă o viaţă de sfinţenie.

Cum se săvârşeşte această Sfântă Taină la cei botezaţi?
Preotul unge anumite mădulare ale trupului celui botezat cu Sfân-
tul Mir, rostind cuvintele: Pecetea darului Duhului Sfânt, Amin.

De unde sânt luate aceste cuvinte?
De la Sfântul Apostol Pavel, care a spus: „Iar cela ce adeverează pre 
noi împreună cu voi întru Hristos, şi au uns pre noi, Dumnezeu 
este, carele au şi pecetluit pre noi şi au dat arvuna Duhului întru ini-
mile noastre.” /2 Cor. 1:21‑22/
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De ce se unge mai întâi fruntea?
Pentru a se sfinţi cugetul, şi pentru a cugeta la Dumnezeu şi la Le-
gea Sa.

De ce pieptul?
Pentru a se sfinţi inima şi pentru a‑L iubi pe Dumnezeu.

De ce ochii?
Pentru a‑i sfinţi şi pentru a vedea bunătatea lui Dumnezeu din fie-
care făptură.

De ce urechile?
Pentru a le sfinţi şi pentru a asculta cuvintele lui Dumnezeu.

De ce obrajii?
Pentru a se sfinţi, şi pentru a vădi bucuria când vei face binele şi ru-
şinea când vei păcătui.

De ce gura?
Pentru a o sfinţi spre a putea slăvi pe Domnul Dumnezeu, şi a grăi 
totdeauna adevărul şi binele.

De ce mâinile?
Pentru a le sfinţi spre a săvârşi întotdeauna fapte bune şi alese îna-
intea lui Dumnezeu.

De ce picioarele?
Pentru a le sfinţi şi pentru a merge pe calea Creştină cea dreaptă ce 
duce la Împărăţia lui Dumnezeu.

Cum am putea numi toate acestea, pe scurt?
Pentru a se sfinţi omul pe de‑a întregul, şi suflet şi trup; spre a fi 
sfânt, aşa cum Dumnezeu este sfânt.

Este drept să se săvârşească Sfânta Taină a Mirungerii îndată după 
Botez?

Este drept, potrivit Sfintei Scripturi şi Sfintei Predanii. Pentru că bo-
tezul cu apă înseamnă curăţire, iar mirungerea înseamnă sfinţire 
prin Sfântul Duh. Citiţi aceste versete: I Ioann 2:20‑27; II Corintheni 
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1:21‑22; Faptele Apostolilor 7:14‑16. Nu trebuie despărţite una de cea-
laltă (citiţi şi la Cartea Ieşirii 29:4‑7).

Preotul este cel ce săvârşeşte Sfânta Taină a Mirungerii?
Da, însă nu fără participarea episcopului la ea. Episcopii pregătesc şi 
sfinţesc Sfântul şi Marele Mir, fără de care preotul nu poate săvârşi 
Sfânta Taină a Mirungerii.

Era în Vechiul Legământ vreo rânduială care să preînchipuie Sfânta 
Taină a Mirungerii?

Da. Vechii împăraţi erau unşi. /1 Împ. 9:1; 16:13; Ps. 79:20/ Acum toţi 
Creştinii sânt unşi, pentru că Hristos „au făcut pre noi împăraţi şi 
preoţi lui Dumnezeu şi Tatălui său.” /Apoc. 1:6/

Sfânta Taină a Împărtăşaniei

Ce este Sfânta Taină a Împărtăşaniei?
Împărtăşania este Sfânta Taină în care evlavioşii Creştini primesc, 
în chipul pâinii şi a vinului, adevăratul Trup şi Sânge al Domnului 
nostru Iisus Hristos.

Cine a rânduit Sfânta Taină a Împărtăşaniei?
Domnul nostru Iisus Hristos, înaintea ucenicilor Săi, la cea de pe 
urmă Cină dinaintea pătimirii şi morţii Sale.

Cum a rânduit El această Sfântă Taină?
Se înfăţişează în Sfânta Evanghelie: „Şi mâncând ei, luând Iisus pâinea şi 
binecuvântând, au frânt şi au dat ucenicilor, zicând: Luaţi, mâncaţi; aces-
ta este trupul meu. Şi luând păharul şi mulţămind, au dat lor, zicând: 
Beţi dintru acesta toţi, că acesta este sângele meu al legământului celui 
nou, carele pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.” /Mt. 26:26‑28/

În cursul cărei sfinte slujbe, în biserică, se pregăteşte şi se primeşte 
Sfânta Taină a Împărtăşaniei?

În cadrul celei mai însemnate slujbe bisericeşti, numită Sfânta Liturghie.
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De ce este Sfânta Liturghie cea mai însemnată dintre toate slujbele 
bisericeşti?

Pentru că ea înfăţişează întreaga dramă a vieţii lui Hristos, de la 
naştere până la înălţarea Sa la cer.

Care este cel mai însemnat moment al Sfintei Liturghii?
Sfinţirea pâinii şi a vinului, săvârşită de episcop sau preot. 

De ce se săvârşeşte neîncetat această Sfântă Taină în Biserică?
Pentru că Hristos a poruncit: „Aceasta faceţi întru pomenirea mea.”  
/Lc. 22:19/

De ce trebuie să ne împărtăşim?
Pentru că de aceasta ţine viaţa noastră veşnică. Hristos a spus: „Cela 
ce mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţă vecĭnică, şi eu 
voiŭ învia pre el în ziua cea de apoi.” /Io. 6:54/

Care sânt urmările neprimirii Împărtăşaniei?
În acest caz sântem în primejdie de moarte, căci Domnul a spus 
foarte lămurit: „De nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi 
bea sângele lui, nu veţi avea viaţă întru voi.” /Io. 6:53/

Cum trebuie să ne pregătim pentru primirea Sfintei Taine a 
Împărtăşaniei?

Prin post şi rugăciune, prin mărturisirea păcatelor noastre şi ierta-
rea celor ce ne‑au greşit.

Ce primim prin Sfânta Taină a Împărtăşaniei?
Îl primim în noi pe Însuşi Hristos cel viu, şi astfel uniţi cu El avem 
viaţă veşnică, după cuvintele Lui: „Cela ce mănâncă trupul meu şi 
bea sângele meu, întru mine rămâne şi eu întru el,” /Io. 6:56/ „şi cel 
ce mă mănâncă, va fi prin mine viu.” /Io. 6:57/

Poate fi acestea înfăţişate mai limpede, printr’o comparaţie?
Copiii iau de la mamele lor lapte, care este de fapt trupul şi sângele 
mamei, iar cu această hrană trupurile cresc. Asemenea şi noi: prin 
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Sfânta Împărtăşanie, luăm Trupul şi Sângele lui Hristos şi, cu aceas-
tă hrană, sufletele noastre cresc şi se desăvârşesc.

Ce se mai poate spune despre această hrană a sufletelor noastre?
Trupurile noastre sânt din pământ şi de aceea se hrănesc cu hra-
nă pământească, dar sufletele noastre sânt de obârşie cerească, pen-
tru aceea trebuie să se hrănească cu hrană cerească. Şi Hristos a 
spus despre Sine: „Aceasta este pâinea carea din cer s’au pogorît.”  
/Io. 6:58/

De câte ori ar trebui să ne împărtăşim?
De cel puţin patru ori pe an (în cele patru posturi), dar se cuvine şi 
este bine să ne împărtăşim cât mai des, după pregătirea celui ce se 
împărtăşeşte. Deosebit de însemnată este împărtăşania la vreme de 
boală.

Ce rugăciune trebuie să spunem înainte de a primi Sfânta Taină a 
Împărtăşaniei?

Crez, Doamne, şi mărturisesc, că Tu eşti adevărat Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu Celui Viu, Carele ai venit în lume pre păcătoşi a mântui, 
dintre carii cel dintâi sânt eu. Încă crez că acesta însuşi este preacu-
rat Trupul Tău, şi acesta însuşi este cinstit Sângele Tău. Rogu‑mă dar 
Ție, miluieşte‑mă, şi iartă mie greşalele mele, cele de voie şi cele fără 
de voie, cele cu cuvântul, cele cu lucrul, cele întru ştiinţă şi întru ne-
ştiinţă; şi mă învredniceşte, neosândit a mă împărtăşi cu preacura-
tele Tale Taine, întru lăsarea păcatelor, şi întru viaţa vecĭnică. Amin.

Sfânta Taină a Spovedaniei

Ce este Sfânta Taină a Spovedaniei?
Este Sfânta Taină prin care ni se iartă păcatele, dacă le mărturisim, şi 
prin care dobândim din nou împăcarea cu Dumnezeu.
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Ce păcate se iartă prin aceasta Sfântă Taină şi ce păcate nu se iartă?
Ni se iartă toate păcatele care le‑am săvârşit după Botez, le‑am mărtu-
risit preotului şi pentru care ne‑am pocăit. Totuşi, păcatul nu poate fi 
iertat numai prin pocăinţă, fără Botez. De asemenea, unele păcate de 
moarte nu pot fi iertate „nici în veacul de acum, nici în cel viitor,” după 
cuvintele lui Hristos. /Mt. 12:32/

Ce este de trebuinţă pentru această Sfântă Taină?
Mărturisirea păcatelor înaintea preotului, după care preotul citeş-
te rugăciunile şi, în numele Sfintei Treimi, dă dezlegare celui ce se 
 pocăieşte.

Cum putem şti că sânt iertate păcatele celui ce se pocăieşte?
Ştim aceasta din Sfânta Scriptură şi din Sfânta Predanie. Hristos a iertat 
păcatele celor ce s’au pocăit, la fel au făcut şi Apostolii. Din Sfânta Pre-
danie aflăm multe pilde de păcătoşi care s’au pocăit pentru păcatele lor, 
şi‑au îndreptat viaţa şi au ajuns sfinţi.

Cine a dat episcopilor şi preoţilor putere a ierta păcatele?
Însuşi Domnul Iisus Hristos, care le‑a spus Apostolilor Săi: „Luaţi Duh 
Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, ierta‑se‑vor lor; cărora veţi ţinea, ţinute 
vor fi.” /Io. 20:22‑23/

Dacă cineva care a greşit a primit iertare de la cel faţă de care a greşit, mai 
este nevoie să meargă la preot pentru a se spovedi?

Este bine şi se cuvine să ne spovedim, căci fiecare păcat pe care l‑am să-
vârşit înaintea oamenilor l‑am săvârşit şi înaintea lui Dumnezeu. Nu 
este păcat care să nu rănească pe Dumnezeu. De aceea este nevoie să 
mergem întotdeauna la preotul lui Dumnezeu, pentru spovedanie şi 
iertare.

Cu ce aplecare sufletească trebuie să mergem la preot pentru mărturisire?
Cu pocăinţă adevărată şi inimă înfrântă, având simţământul iertării tu-
turor celor care ne‑au greşit şi cu hotărârea să dăm ascultare preotului 
căruia ne spovedim, dacă ne dă epitimie.
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Ce fel de epitimie (canon de pocăinţă) ne poate da preotul?
Epitimiile pot fi felurite, după greutatea păcatelor noastre. De pildă: să 
postim, să ne rugăm, să despăgubim pe acela pe care l‑am păgubit, să 
facem fapte de milostenie sau chiar să fim opriţi de la primirea Sfintei 
Taine a Împărtăşaniei pentru o anumită vreme.

Trebuie să mergem des la Sfânta Taină a Spovedaniei?
Cu cât mai des, cu atât mai bine. Trebuie să ne mărturisim păcatele îna-
inte de a primi Sfânta Taină a Împărtăşaniei. Este de neapărată trebuin-
ţă să ne spovedim la vreme de boală, căci nu ştim vremea morţii noas-
tre. Pentru aceea trebuie să fim pregătiţi,  pe deplin pregătiţi, să ne ală-
turăm familiei cereşti a lui Dumnezeu, ca fii ai lui Dumnezeu pocăiţi, 
sloboziţi de păcate şi binecuvântaţi.

Sfânta Taină a Preoției

Ce este Sfânta Taină a Preoţiei?
Este Sfânta Taină prin care Duhul Sfânt, prin punerea mâinilor epi-
scopului, împărtăşeşte celui hirotonit episcop sau preot harul şi drep-
tul de a săvârşi celelalte Sfinte Taine şi de a călăuzi viaţa duhovniceas-
că a oamenilor.

Câte trepte are Preoţia?
Sânt trei trepte: episcop, preot şi diacon.

Ce deosebiri sânt între aceste trei trepte ale preoţiei?
Episcopul poate săvârşi toate cele şapte Sfinte Taine, preotul pe toate, în 
afară de Taina Preoţiei, iar diaconul îi ajută pe episcop şi pe preot, însă 
nu poate săvârşi singur nici una dintre Sfintele Taine. 

Care sânt treptele clerului inferior în Biserica Ortodoxă?
Citeţii, ipodiaconii şi diaconiţele.

Cine îl hirotoneşte pe episcop?
Doi sau mai mulţi episcopi. 
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Cine îl hirotoneşte pe preot?
Episcopul.

Ai căror urmaşi sânt episcopii?
Episcopii sânt urmaşii Apostolilor.

Cine a aşezat ierarhia în Biserică?
Însuşi Domnul Hristos, ca întâiul Arhiereu. /Evr. 5:4‑6/ El, ca izvor a 
toată stăpânirea şi a toate drepturile în Biserica Sa, a dat Apostolilor pu-
terea de a învăţa, tămădui şi ierta păcatele. 

Care este deplinătatea ierarhiei?
Mai întâi Hristos, ca veşnic Arhiereu şi Cap al Bisericii; apoi, de la El, 
Apostolii; din Apostoli, episcopii şi, din episcopi, preoţii şi  diaconii.

De ce este nevoie de punerea mâinilor în această Sfântă Taină?
Mai întâi, pentru că aşa au făcut Apostolii. /1 Tim. 4:14; 5:22/ Prin pune-
rea mâinilor, în această Sfântă Taină se dăruieşte celui hirotonit putere 
duhovnicească şi, astfel, se săvârşeşte o legătură legiuită între stăpâni-
rea bisericească şi slujirea sfântă.

Poate fi vreo obşte bisericească care să nu recunoască şi să nu se supună 
unui episcop?

Nu poate fi, pentru că o astfel de obşte se desparte de trupul Bisericii 
Ortodoxe Soborniceşti şi se lipseşte pe sine de dumnezeiescul har. 

De ce îl numim pe preot „părinte”?
Pentru că, prin preoţi, în Sfânta Taină a Botezului, ne‑am născut din 
nou ca fii ai lui Dumnezeu; prin preoţi, în Sfânta Taină a Împărtăşaniei, 
primim hrană cerească (Trupul şi Sângele lui Hristos); prin ei, în Sfân-
ta Taină a Pocăinţei, primim iertare de păcate, iar în celelalte Sfinte Tai-
ne primim darurile deosebite ale Sfântului Duh. Pe lângă aceasta, pre-
oţii se roagă neîncetat pentru noi, ne învaţă, ne povăţuiesc, ne mustră şi 
ne călăuzesc. Care va să zică, ei sânt cu adevărat părinţii noştri duhov-
niceşti. De bună seamă, fiecare dintre ei trebuie să fie vrednic de acest 
nume şi de această mare slujire.
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Sfânta Taină a Cununiei

Ce este Sfânta Taină a Cununiei?
Sfânta Taină a Cununiei sau căsătoria este sfânta taină prin care Duhul 
Sfânt uneşte într’o fiinţare pe un Creştin şi o Creştină, care declară cu ho-
tărâre înaintea preotului că se vor iubi toată viaţa unul pe altul şi vor fi 
credincioşi unul altuia; ei primesc binecuvântare spre naşterea şi creşte-
rea copiilor.

Cum a binecuvântat Dumnezeu întâia familie?
Domnul Dumnezeu i‑a binecuvântat în Rai pe strămoşii noştri Adam şi 
Eva, şi le‑a spus: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul.” /Fac. 1:28/

Cum este această unire în căsnicie dintre bărbat şi femeie?
Este cea mai strânsă dintre toate legăturile omeneşti, căci s’a zis: „Pentru 
aceea va lăsa omul pre tatăl său şi pre muma sa şi se va lipi de femeia sa, 
şi vor fi amândoi un trup.” /Fac. 2:24/

A întărit Domnul Hristos această lege veche a căsătoriei?
Da. El a repetat aceleaşi cuvinte ale Vechiul Testament şi, vorbind împo-
triva ruperii căsătoriei, a adăugat: „Ce au împreunat Dumnezeu, omul să 
nu desparţă.”/Mt. 19:6/

A sfinţit Domnul Hristos căsătoria?
Hristos a sfinţit căsătoria prin luarea parte la nunta din Cana Galileii şi 
prin preschimbarea apei în vin la această nuntă. /Io. 2/

A dat El prin aceasta căsătoriei un înţeles mai adânc?
Da. Aşa cum apa s’a preschimbat în vin, tot astfel, prin prezenţa Sa, iu-
birea trupească se preschimbă în iubire duhovnicească a două  suflete.

A adus Noul Legământ vreo schimbare cu privire la naşterea de copii?
În vremea de dinainte de Creştinism, naşterea de copii avea ca scop um-
plerea pământului, pe când căsătoria Creştină are ca scop umplerea Bi-
sericii lui Hristos pe pământ şi în cer, iar în cele din urmă – umplerea 
 Raiului.
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Are căsătoria Creştină un înţeles simbolic mai adânc?
Are. Sfântul Apostol Pavel aseamănă legătura căsătoriei dintre bărbat şi 
femeie cu unirea dintre Hristos şi Biserica Sa: Bărbatul este capul femeii, aşa 
cum Hristos este Capul Bisericii. La fel cum bărbatul şi femeia se fac una în 
căsnicie, la fel sânt una şi nedespărţiţi Hristos şi Biserica Sa.

Sfânta Taină a Maslului

Ce este Sfânta Taină a Maslului?
Maslul este Sfânta Taină în care, prin rugăciunile preoţilor şi ungerea 
bolnavului cu untdelemn sfinţit, se împărtăşeşte harul lui Dumnezeu 
spre tămăduirea celui bolnav.

Ce se înţelege aici prin boală?
Îmbolnăvirea sufletului sau a trupului.

Cum lucrează harul lui Dumnezeu în această Sfântă Taină?
Harul tămăduieşte trupul de slăbiciuni şi curăţă sufletul de păcate.

De când se săvârşeşte această Sfântă Taină în Biserică?
Din vremea lui Hristos. După porunca lui Hristos, Apostolii au mers să 
propovăduiască Evanghelia şi, printre alţi oameni, „ungeau cu untde-
lemn pre mulţi bolnavi şi‑i tămăduiau.” /Mc. 6:13/

Cum s’a transmis săvârşirea acestei Sfinte Taine la episcopi şi preoţi?
Prin porunca Apostolilor. Sfântul Apostol Iacov scrie foarte limpede: 
„Boleşte cineva între voi? Cheme pre preoţii bisericii şi să se roage pen-
tru dânsul, ungând pre el cu untdelemn întru numele Domnului. Şi ruga 
credinţei va mântui pre cel bolnav şi va ridica pre el Domnul; şi de va fi 
făcut păcate, se vor ierta lui.” /Iac. 5:14‑15/

Sfânta Taină a Maslului se săvârşeşte numai pentru cei grav bolnavi sau 
pe moarte?

Nu, această minunată Sfântă Taină se săvârşeşte şi pentru cei ce sânt 
uşor bolnavi. 
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ÎNVĂȚĂTURA BISERICII ORTODOXE RĂSĂRITENE  
DESPRE SFINTELE TAINE

Schiţa celor şapte Taine care cuprind şi sfinţesc toată făptura 
omenească.

Biserica spune: Lumea spune:

1. Botezul Apă

Curăţirea oamenilor de toate păcatele (prin afundare în apă), care 
corespunde învăţăturii lumeşti despre curăţie.

2. Mirungerea Cunoaştere 

Primirea de putere, luminarea prin Duhul Sfânt,  
care corespunde căutărilor lumeşti spre educaţie şi instruire.

3. Împărtăşania Hrană

Hrănirea sufletului cu pâinea şi vinul dumnezeieşti,  
care corespund nevoii trupeşti de hrană.

4. Nunta Binefacere

Jertfă de sine – împreună‑lucrare care corespunde  
ajutorului dat comunităţii şi înmulţirii oamenilor.

5. Pocăința dreptate

Osândire de sine, curăţirea păcatelor personale prin lacrimi,  
care corespunde învăţăturii lumeşti despre dreptate.

6. Maslul Sănătate

Tămăduirea sufletului, care corespunde vindecării medicale.

7. Hirotonia Organizare

Călăuzire – îndrumare către Dumnezeu, care corespunde nevoii 
de rânduială, de autoritate şi de slujbă în viaţa publică.
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04 LEGEA DUMNEZEIASCĂ A VECHIULUI LEGĂMÂNT
Există trei legi dumnezeieşti:

Cea străveche, cea veche, şi cea nouă sau de pe urmă. 
Legea cea mai veche nu a fost scrisă. Ea a fost pecetluită în inima şi 
în mintea oamenilor, după cum spune şi Sfântul Apostol Pavel des-
pre păgâni: „deşi nu au lege, din fire fac ale legii; aceia lege neavând, 
ei singuri îşi sânt lege;” prin urmare, „lucrarea legii (este) scrisă întru 
inimile sale, împreună mărturisindu‑le lor cunoştinţa.” /Rom. 1:19‑20; 
2:14‑15/ Această lege nescrisă, cea mai veche, este comună tuturor ur-
maşilor lui Adam. Ea este, de asemenea, înmânată prin viu grai din 
generaţie în generaţie prin strămoşi şi păstrată ca Sfântă Predanie 
de‑a lungul multor veacuri. 
Dar, prin lucrarea neîncetată a Satanei şi din pricina firii omeneşti 
căzute, această lege de căpătâi a firii s’a pierdut treptat din inimile 
oamenilor. Din această pricină, Dumnezeu, prin Moisi, cu aproape 
cincisprezece veacuri înainte de Hristos, a dat o lege scrisă. Aceas-
tă lege scrisă se numeşte Dumnezeiasca Lege a Vechiului Legământ.
Nici una dintre aceste două legi nu a putut mântui neamul omenesc 
de trei rele de căpătâi: satana, păcatul şi moartea. Ele au fost doar 
legi pregătitoare pentru noua sau cea de pe urmă lege dumnezeiască. 
Iar această lege nouă şi de pe urmă s’a dat prin Domnul nostru  Iisus 
Hristos.

Ce este Dumnezeiasca Lege a Vechiului Legământ?
Este legea pe care Dumnezeu a dat‑o prin Moisi pe Muntele Sinai, 
care s’a scris pe două table din piatră ce cuprind cele zece porunci.

Care sânt aceste zece porunci?
1. Eu sânt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alţi dumnezei afară de 
mine.
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2. Să nu faci ţie chip cioplit, nici asemănarea vreunui lucru din câte 
sânt în cer sus, şi din câte sânt pre pământ jos, şi din câte sânt în ape 
subt pământ. Să nu te închini acelora şi să nu slujeşti lor.
3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert.
4. Adu‑ţi aminte de ziua Sâmbetelor să o sfinţeşti pre ea. Şase zile lu-
crează şi fă toate lucrurile tale. Iar ziua a şaptea este Sâmbăta Domnu-
lui Dumnezeului tău.
5. Cinsteşte pre tatăl tău şi pre muma ta, ca să fie ţie bine şi să trăieşti 
mult pre pământul cel bun, carele Domnul Dumnezeul tău îl dă ţie.
6. Să nu ucizi.
7. Să nu preacurveşti.
8. Să nu furi.
9. Să nu mărturiseşti strâmb asupra aproapelui tău mărturie minci-
noasă.
10. Să nu pofteşti femeia aproapelui tău, să nu pofteşti casa vecinului 
tău, nici ţarina lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici în-
jugătorul lui şi nici o vită a lui şi nici câte sânt ale aproapelui tău.

Cum erau aşezate aceste zece porunci pe două table?
Pe întâia tablă de piatră au fost scrise primele patru porunci, care rân-
duiesc legătura noastră cu Dumnezeu; iar pe a doua tablă au fost scri-
se celelalte şase porunci, care rânduiesc legătura noastră cu oamenii.

Întâia poruncă dumnezeiască

Ce ne cere întâia poruncă dumnezeiască?
Să credem într’un singur Dumnezeu, Care este singurul Dumnezeu 
adevărat şi să lepădăm credinţa în mai mulţi dumnezei ca pe un pă-
cat şi ca pe o înşelare.
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Nu era firesc pentru oamenii de atunci să creadă într’un singur Dum-
nezeu, aşa cum este astăzi pentru noi?

La început a fost firesc, dar, prin înmulţirea păcatelor şi fărădelegilor 
omeneşti, conştiinţa oamenilor s’a întunecat şi aceştia şi‑au închipuit 
mulţi dumnezei, după patimile lor şi la însuflarea Satanei.

Cum păcătuim împotriva credinţei într’un singur Dumnezeu?
Prin închinarea la aşa‑zişii oameni mari în locul lui Dumnezeu; prin 
închinarea la zidire în locul lui Dumnezeu (fie făpturi ale lui Dumne-
zeu, fie plăsmuiri ale oamenilor); îngăduind să ne intre în inimă în-
doiala cu privire la fiinţarea lui Dumnezeu; prin învăţăturile despre 
Dumnezeu care se deosebesc de credinţa Părinţilor noştri; prin des-
părţirea de Biserica Sobornicească.

Ne opreşte această poruncă să cinstim pe Fecioara Maria, pe îngeri şi 
pe sfinţi?

Nu ne opreşte, căci la aceştia nu ne închinăm ca lui Dumnezeu, ci îi 
cinstim ca pe mădularele cele mai vrednice ale familiei dumnezeieşti.
De ce, atunci, ne rugăm sfinţilor?
Pentru că s’a zis: Dumnezeu împlineşte voia celor care Îl iubesc. Sfinţii 
sânt cei mai mari iubitori ai lui Dumnezeu. Prin mijlocirea lor, Dum-
nezeu ne ajută – iar aceasta o ştim din încercare. 

A doua poruncă dumnezeiască

Ce ne cere a doua poruncă dumnezeiască?
Să nu ne închinăm nimănui, fără numai Unuia Dumnezeu. Precum 
am spus mai înainte, sântem opriţi de la închinarea către orice făptu-
ră a lui Dumnezeu sau plăsmuire a oamenilor ca la Dumnezeu. Dum-
nezeu se află mai presus de toate lucrurile Sale şi ale oamenilor.
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