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Ce este Simbolul credin]ei sau „Crezul”?

Simbolul credin]ei sau Crezul este înf\]i[area pe scurt a

înv\]\turii pe care cre[tinul trebuie s\ o cunoasc\, s\ o pri-

measc\ cu credin]\ [i s\ o m\rturiseasc\.

Cum se nume[te acest Simbol de credin]\?

Simbolul de credin]\ se nume[te niceo-constantinopolitan

sau de la Niceea [i Constantinopol.

Cine a alc\tuit acest Simbol de credin]\,
unde [i de ce?

Acest Simbol de credin]\ a fost alc\tuit de primele dou\

Sinoade ecumenice: cel de la Niceea, în anul 325, [i cel de la

Constantinopol, în anul 381. Cel dintâi, prin cei 318 Sfin]i P\rin]i

care au luat parte la el, a statornicit primele [apte articole, care

se ocup\ cu înv\]\tura despre Dumnezeu-Tat\l [i despre Dum-

nezeu-Fiul întrupat pentru a noastr\ mântuire, adic\ despre

Domnul nostru Iisus Hristos Mântuitorul, [i erau îndreptate

mai ales împotriva r\t\cirii ereticului Arie [i a partizanilor lui,

care sus]ineau lucruri def\im\toare [i umilitoare despre Fiul

lui Dumnezeu. Al doilea Sinod ecumenic, prin cei 150 de

Sfin]i P\rin]i, a statornicit ultimele cinci articole, care se ocup\

cu înv\]\tura despre Dumnezeu – Sf=ntul Duh, Sfânta Bi-

seric\, Sfintele Taine, învierea mor]ilor [i via]a ve[nic\; aceste

din urm\ cinci articole erau îndreptate mai ales împotriva ere-

ticului Macedonie [i a partizanilor lui, care sus]ineau lucruri

batjocoritoare despre Sfântul Duh. Simbolul de credin]\ niceo-

constantinopolitan a fost recunoscut, înt\rit [i recomandat ca

cea mai înalt\ autoritate [i norm\ de credin]\ în Biseric\, de

toate sinoadele ecumenice urm\toare.
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Înaintea Simbolului de credin]\ niceo-constantino-
politan au mai fost alte simboluri de credin]\?

Aproape fiecare Biseric\ din ora[ele mari î[i avea Simbolul

ei de Credin]\, fiindc\ Bisericile nu se puteau lipsi de Simbo-

lul Credin]ei, care era Catehismul lor, trebuitor pentru lucra-

rea misionar\, în\untru [i în afar\. Nu se puteau închipui can-

dida]i la Botez f\r\ s\ [tie pe de rost Simbolul credin]ei. Se

cunosc: Simbolul de credin]\ apostolic sau roman, Simbolul

de credin]\ al Bisericii din Neocezareea Pontului, Simbolul de

credin]\ al Bisericii din Cezareea Palestinei, Simbolul de

credin]\ al Bisericii din Alexandria [i altele. Aceste Simboluri

de credin]\ se deosebeau pu]in între ele, dup\ cum aveau s\

apere credin]a Bisericii respective de o gre[eal\ sau alta a

ereziilor; dar ele erau identice în privin]a ideilor principale pe

care le sus]ineau despre Sfânta Treime, despre mântuirea noastr\

realizat\ în Hristos, despre Biseric\ [i Taine. Sinoadele ecu-

menice din anii 325 [i 381 au contopit aceste simboluri de

credin]\ locale, le-au întregit [i des\vâr[it, f\când din toate

unul singur, pe care l-au d\ruit Bisericii cre[tine, comoar\

pre]ioas\ pentru totdeauna. 

Câte articole are Simbolul de credin]\?

Simbolul de credin]\ are 12 articole:

I. Cred întru unul Dumnezeu, Tat\l Atot]iitorul, F\c\torul

cerului [i al p\mântului, v\zutelor tuturor [i nev\zutelor.

II. {i întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,

Unul N\scut, Care din Tat\l S-a n\scut mai înainte de to]i vecii:

Lumin\ din lumin\, Dumnezeu adev\rat din Dumnezeu ade-

v\rat, n\scut, nu f\cut, Cel ce este de o fiin]\ cu Tat\l, prin

Care toate s-au f\cut.

III. Care pentru noi, oamenii, [i pentru a noastr\ mântuire

S-a pogorât din ceruri [i S-a întrupat de la Duhul Sfânt [i din

Maria Fecioara [i S-a f\cut om.



5

IV. {i S-a r\stignit pentru noi în zilele lui Pon]iu Pilat [i a

p\timit [i S-a îngropat.

V. {i a înviat a treia zi, dup\ Scripturi.

VI. {i S-a în\l]at la ceruri [i [ade de-a dreapta Tat\lui.

VII. {i iar\[i va s\ vin\ cu slav\, s\ judece viii [i mor]ii, a

C\rui împ\r\]ie nu va avea sfâr[it.

VIII. {i întru Duhul Sfânt, Domnul de via]\ f\c\torul, Care

din Tat\l purcede, Cel ce împreun\ cu Tat\l [i cu Fiul este în-

chinat [i m\rit, Care a gr\it prin prooroci.

IX. {i întru una, sfânt\, soborniceasc\ [i apostoleasc\ Biseric\.

X. M\rturisesc un Botez, întru iertarea p\catelor.

XI. A[tept învierea mor]ilor.

XII. {i via]a veacului ce va s\ fie. Amin.

Câte p\r]i cuprinde Simbolul credin]ei?

Simbolul Credin]ei cuprinde patru p\r]i:

1. Despre Sf=nta Treime (art. I-VIII)

2. Despre Biseric\ (art. IX)

3. Despre Sf=nta Taine (art. X)

4. Despre via]a viitoare (art. XI-XII).

Care este articolul I din Simbolul credin]ei?

Articolul I este: „Cred întru unul Dumnezeu, Tat\l Atot]ii-

torul, F\c\torul cerului [i al p\mântului, v\zutelor tuturor [i

nev\zutelor”.

Ce înseamn\ cuvântul „cred”?

Cuvântul „cred” înseamn\ c\ primesc [i m\rturisesc ceea

ce înva]\ Biserica despre Dumnezeu. El are acela[i sens ca [i

cuvântul „credin]\”. S\ vedem ce înseamn\ „credin]\”? Exist\

o credin]\ pe care se bazeaz\ leg\turile dintre oameni [i exist\

o credin]\ care între]ine leg\tura omului cu Dumnezeu, între

ele este o înrudire, dar [i o deosebire. Credin]a pe care o are un

om în ceea ce-i spune alt om este o încredere, care-[i poate
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g\si înt\rirea în dovedirea sau ar\tarea v\zut\ a lucrului care a

fost sus]inut de unul [i crezut de altul. Credin]a în Dumnezeu

nu-[i poate g\si în via]a p\mânteasc\ o astfel de înt\rire, prin

dovedire sau ar\tare v\zut\. Dar are [i ea o înt\rire printr-un

fel de ar\tare tainic\, nev\zut\, în fa]a ochilor sufletului. Deci

credin]a în Dumnezeu este primirea de c\tre noi ca adev\rate,

pe baz\ de încredere în Dumnezeu [i pe baza unei vederi su-

flete[ti, a tuturor adev\rurilor pe care le avem prin Descope-

rirea mai presus de fire, în vederea mântuirii noastre. Sfântul

Apostol Pavel ne spune despre credin]\ c\ „este adeverirea celor

n\d\jduite, dovedirea lucrurilor celor nev\zute” (Evr. 11,1).

Dup\ Teodoret al Cirului, credin]a cre[tin\ este învoirea liber\

a sufletului, vederea sufleteasc\ a unui lucru nev\zut, stator-

nicia în ceea ce este adev\rat, în]elegerea celor nev\zute, po-

trivit\ firii1.

Care sunt roadele credin]ei?

Acestea sunt:

1. în]elegerea tainelor care dep\[esc puterile min]ii;

2. ridicarea sufletului pân\ la Dumnezeu, cu Care unindu-ne,

s\ ne putem mântui.

Este vreo leg\tur\ între credin]a în lucrurile desco-
perite [i cunoa[terea lor?

Sfântul Chiril al Alexandriei leag\ credin]a de cunoa[terea

lucrurilor credin]ei prin textul din Ioan: „{i noi am crezut [i

am cunoscut c\ Tu e[ti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui

viu” (Ioan 6,69). Credin]a este înaintea cunoa[terii, dup\ cu-

vântul proorocului: „Dac\ nu crede]i, nu ve]i sta în picioare”

(Isaia 7,9). Prin dreapta credin]\ se realizeaz\ cunoa[terea lui

1 Teodoret, Despre vindecarea bolilor eline[ti l,l, Migne, PG, LXXXIII,

col. 814.



7

Dumnezeu [i a adev\rului S\u [i tot prin credin]\ ne ridic\m

„la m\sura vârstei deplin\t\]ii lui Hristos” (Efes. 4,13) [i la

starea des\vâr[it\ [i duhovniceasc\2.

La cunoa[tere se ridic\ omul înaintat în credin]\ [i via]\

duhovniceasc\ înc\ de aici, de pe p\mânt, dar des\vâr[ita

cunoa[tere se dobânde[te numai în via]a viitoare.

Ce se poate [ti despre Dumnezeu cu mijloacele min]ii
omene[ti [i ale firii înconjur\toare?

Cu aceste mijloace noi [tim c\ Dumnezeu exist\, dar nu

[tim ce este El, în Sine, în fiin]a Lui.

Este vreo deosebire între acest fel de a
cunoa[te existen]a lui Dumnezeu [i cel dat prin
Descoperirea dumnezeiasc\?

Felul cunoa[terii existen]ei lui Dumnezeu prin Descoperire

este mai sigur [i mai pre]ios, fiindc\ aceast\ cunoa[tere ne-o

d\ Dumnezeu Însu[i [i mintea noastr\ nu se mai îndoie[te. Apoi,

pe când cuno[tin]a existen]ei lui Dumnezeu, în Descoperirea

dumnezeiasc\, pleac\ de la credin]\ ca s\ ajung\ la cunoa[tere,

în aflarea existen]ei lui Dumnezeu pe calea firii, mintea por-

ne[te de la cunoa[tere spre a ajunge la credin]\3.

Prin ce arat\ firea existen]a lui Dumnezeu?

Zidirea întreag\, de la f\pturile cele mai mici pân\ la cele

mai mari, de la cele înzestrate cu mai pu]in\ pricepere pân\ la

cele mai în]elepte, de la începutul lumii pân\ ast\zi, m\rturi-

se[te în]elepciunea, bun\tatea [i puterea F\c\torului. Sfânta

Scriptur\ ia firea ca m\rturie a existen]ei lui Dumnezeu, când

2 Sf. Chiril al Alexandriei, Comentar la Ioan 4,4, (6,70), Migne, PG,

LXXIII, col. 628.
3 Sf. Vasile cel Mare, Scrisoarea 235 (c\tre Amfilohie) l, Migne, PG,

XXXII, col. 872.
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spune: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu [i facerea mâinilor

Lui o veste[te t\ria” (Ps. 18,1).

Începând de la Sfântul Irineu [i pân\ la Sf=ntul Ioan Da-

maschin, to]i Sfin]ii P\rin]i [i Scriitori biserice[ti dovedesc exis-

ten]a lui Dumnezeu pe baza legii naturale sau fire[ti. Sfântul

Grigorie Teologul spune: „Dar cu mult mai înainte decât acestea

(adic\ cerul, luna, stelele), mai presus decât ele [i izvor al lor

este fiin]a (lui Dumnezeu), care întrece orice cuprindere [i

orice în]elegere... {i privirea [i legea firii ne înva]\ c\ Dumne-

zeu exist\ [i c\ El este cauza creatoare [i sus]in\toare a lumii.

Privirea (ne înva]\ c\ exist\ Dumnezeu) atunci când se a[az\

pe cele v\zute [i bine fixate [i care merg [i care sunt, ca s\ zic

a[a, mi[cate în chip nemi[cat [i sunt purtate. Iar legea natural\

deduce din cele v\zute [i rânduite de Autorul lor”4. Cuno[tin]a

despre Sine a dat-o Dumnezeu oamenilor de la început, zice

Sfântul Ioan Gur\ de Aur, dar p\gânii, atribuind aceast\ cu-

noa[tere lemnelor [i pietrelor, au nedrept\]it adev\rul. Aceast\

cunoa[tere r\mâne îns\ neschimbat\ având slava ei nemi[cat\.

Sfântul Pavel zice: „Ceea ce se poate cunoa[te despre Dumne-

zeu este cunoscut de c\tre ei, fiindc\ Dumnezeu le-a ar\tat lor”

(Rom. l,19). Cunoa[terea lui Dumnezeu pe calea firii s-a dat

oamenilor nu prin glas, ci prin a[ezarea f\pturilor la mijloc,

pentru ca [i cel în]elept [i cel f\r\ minte, cunoscând cu privirea

frumuse]ea celor v\zute, s\ se ridice la Dumnezeu5. Ordinea

lucrurilor, schimbarea anotimpurilor, a atmosferei, calea ar-

monioas\ a elementelor, cursul ordonat al zilelor [i al nop]ilor,

al lunilor [i al anilor, grija pe care o minte atotîn]eleapt\ o are

fa]\ de fiecare vie]uitoare, supunerea tuturor fa]\ de om dovedesc

4 Sf. Grigorie Teologul, Cuvântul II Teologic 5,6, Migne, PG, XXXVI,

col. 32.
5 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Scrisoarea c\tre Romani 3,2, Migne,

PG, LX, col. 412.
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existen]a lui Dumnezeu6. Zidirea, zice Sfântul Ioan Gur\ de

Aur, ne duce ca de mân\ la cunoa[terea lui Dumnezeu7. Este o

cunoa[tere care porne[te de la f\pturi [i se ridic\ pân\ la

F\c\torul firii.

Pe ce alt\ cale a firii [tim c\ exist\ Dumnezeu?

Pe calea con[tiin]ei, care, dup\ firea v\zut\, este al doilea

înv\]\tor al omului. Sfântul Ioan Gur\ de Aur [i Sfântul Ioan

Damaschin spun c\ înv\]\tura existen]ei lui Dumnezeu este

pus\ de El în chip firesc în to]i oamenii8. Sfântul Grigorie

Teologul observ\ c\ puterea din noi, înn\scut\ tuturor, prima

lege lipit\ de noi, care ne duce spre Dumnezeu prin cele

v\zute, este ra]iunea9.

Cunoa[tem existen]a lui Dumnezeu
numai pe calea firii?

Noi cunoa[tem existen]a lui Dumnezeu [i pe calea Desco-

peririi sau Revela]iei dumnezeie[ti supranaturale. Dumnezeu

{i-a descoperit existen]a proorocilor, S-a ar\tat prin Fiul S\u

Cel întrupat [i Se va face cunoscut în împ\r\]ia cerurilor.

„Duhul”, zice Sfântul Irineu, „preg\te[te pe om în Fiul, Fiul îl

duce la Tat\l, iar Tat\l îi d\ nestric\ciunea pentru via]a ve[nic\,

pe care o cap\t\ din faptul c\-L vede pe Dumnezeu.”10 Cunoa[te-

rea mai presus de fire a lui Dumnezeu, pe care cei îmbun\t\-

]i]i moral, ajun[i pe cea mai înalt\ treapt\ a urcu[ului duhovnicesc

6 Teofil, C\tre Autolic l,6, Migne, PG, VI, col. 1033.
7 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre diavolul ispititor, Omilia 2, n. 3, Migne,

PG, XLIX, col. 260.
8 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Cuvânt despre Ana l, n. 4, Migne, PG, LIV, col. 636;

Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica l,l, Migne, PG, XCIV, col. 789.
9 Sf. Grigorie Teologul, Cuvântul II Teologic, 16, Migne, PG, XXXVI,

col. 48.
10 Sf. Irineu, Contra ereziilor 4,20,5, Migne, PG, VII, col. 1035.
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dup\ cur\]irea de patimi, o gust\ anticipativ înc\ din aceast\

via]\, constituie îns\[i via]a ve[nic\ pentru cei drep]i în împ\-

r\]ia cerurilor (Ioan 17,3).

{tim noi ceva despre fiin]a lui Dumnezeu?

Nu putem cunoa[te fiin]a lui Dumnezeu nici pe calea firii,

nici pe calea mai presus de fire. Fiin]a lui Dumnezeu este

„ascunsul” tainic, la care nu ne putem ridica cu mintea [i cu

care nu putem intra în leg\tur\. Ea este mai presus de orice

nume, cum spune Dionisie Pseudo-Areopagitul. Dar noi cu-

noa[tem lucr\rile Acelei Fiin]e, Care coboar\ la noi, cum zic

Sfin]ii P\rin]i. Toate numele ce le d\m lui Dumnezeu privesc

aceste lucr\ri; în]elepciunea lui Dumnezeu, v\zut\ în lume,

este o astfel de lucrare; puterea Lui creatoare la fel. Aceste

lucr\ri le mai numim [i însu[iri ale lui Dumnezeu, sau pe baza

acestor lucr\ri îi d\m lui Dumnezeu a[a-numitele însu[iri. ~n

cunoa[terea fireasc\, aceste lucr\ri sau însu[iri ale lui Dumne-

zeu le afl\m prin analogie de la lucr\rile create; în cunoa[terea

mai presus de fire avem o vedere mai de-a dreptul a lor.

Ce înseamn\ cuvintele: „Cred întru unul Dumnezeu”?

Aceste cuvinte au fost puse în Simbolul credin]ei pentru a

risipi credin]a de[art\ a p\gânilor c\ sunt mai mul]i dumnezei.

Credin]a într-un singur Dumnezeu, sau monoteismul, este

sus]inut\ de to]i P\rin]ii [i Scriitorii biserice[ti care s-au ocu-

pat de acest adev\r.

Care sunt însu[irile lui Dumnezeu?

- Dumnezeu este unul. Sfântul Apostol Pavel scrie corin-

tenilor: „Totu[i, pentru noi este un singur Dumnezeu-Tat\l,

din Care sunt toate [i noi întru El; [i un singur Domn Iisus

Hristos, prin Care sunt toate [i noi prin El” (I Cor. 8,6). Dum-

nezeu este unul singur pentru c\ unul singur este universul pe
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care l-a f\cut11. Sfântul Efrem zice: „Dac\ nu este un singur

Dumnezeu, nu este Dumnezeu”12.

- Dumnezeu este Duh, cum o m\rturise[te Mântuitorul

Însu[i femeii samarinence: „Duh este Dumnezeu, [i cei ce I se

închin\ trebuie s\ I se închine în duh [i în adev\r” (Ioan 4,24).

„El e nematerial [i netrupesc”, spune Sfântul Ioan Damaschin13.

El este izvorul din care î[i ia începutul toat\ firea în]eleg\toare

[i duhul14.

- Dumnezeu este simplu, adic\ necompus, fiindc\ este

nematerial. Firea Sa este necompus\ [i duhovniceasc\15. El nu

admite nici un fel de adaos în Sine [i nu are ceva mai mare,

sau mai mic, în Sine16.

- Dumnezeu este neschimb\tor, cum ne-o arat\ Sfântul

Iacov prin cuvintele: „P\rintele luminilor, la Care nu este

schimbare sau umbr\ de mutare” (1,17).

- Dumnezeu este ve[nic, cum ne încredin]eaz\ cuvintele

Apocalipsei: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu, Atot]ii-

torul, Cel ce era, Cel ce este [i Cel ce vine” (Apoc. 4,8). El

este înainte de timp, pentru c\ timpul este de la El. Însu[irea

Lui ve[nic\ este c\ El este ve[nic17.

- Dumnezeu este necuprins, pentru c\ este nesfâr[it [i de

nespus. Dumnezeu este nev\zut. Cuvântul se adreseaz\ c\tre

El în t\cere, sim]ul se toce[te vrând s\-L cerceteze, iar în]ele-

gerea se închirce[te vrând s\-L îmbr\]i[eze18.

11 Origen, Contra lui Cels l,23, Migne, PG, XI, col. 701.
12 Sf. Efrem Sirul, Cuvânt contra ereziilor 3, Assemanni 2, p. 443.
13 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica 2,3, Migne, PG, XCIV, col. 865.
14 Origen, Despre Principii l,l,6, Migne, PG, XI, col. 124.
15 Didim, Despre Sfântul Duh 35, Migne, PG, XXXIX, col. 1064.
16 Origen, Despre Principii l,l,6, Migne, PG, XI, col. 124.
17 Sf. Ilarie, Despre Sfânta Treime 2,7, Migne, PL, X, col. 54.
18 Ibidem.
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- Dumnezeu este atotprezent, cum ne spune Psalmistul:

„De m\ voi sui în cer, Tu acolo e[ti; de m\ voi coborî în iad,

de fa]\ e[ti. De voi lua aripile mele de diminea]\ [i m\ voi

s\l\[lui la marginile m\rii, [i acolo mâna Ta m\ va pov\]ui [i

m\ va ]ine dreapta Ta” (Ps. 138,8-10). Fiind f\r\ început [i f\r\

sfâr[it, Dumnezeu este atotprezent, pentru c\ nu El este în

altceva, ci toate sunt în El. El este pretutindeni [i este în în-

tregime pretutindeni19.

- Dumnezeu este atotputernic, cum ne încredin]eaz\ Sf=nta

Evanghelie: „Cele ce nu sunt cu putin]\ la oameni sunt cu

putin]\ la Dumnezeu” (Luca 18,27). Atotputernicia lui Dum-

nezeu o sus]in to]i Sfin]ii P\rin]i, îndeosebi Aristide, Teofil al

Antiohiei, Sfântul Irineu, Clement Alexandrinul, Sfântul Chiril

al Ierusalimului. Puterea lui Dumnezeu este nev\zut\ [i as-

cunde o mare p\trundere [i sim]ire a Duhului20.

- Dumnezeu este atot[tiutor, cum ne spune Sfântul Apostol

Pavel: „O, adâncul bog\]iei [i al în]elepciunii [i al [tiin]ei lui

Dumnezeu! Cât sunt de necercate judec\]ile Lui [i nep\trunse

c\ile Lui!” (Rom. 11,33). {tiin]a lui Dumnezeu cunoa[te toate

deodat\: cele trecute, cele prezente, cele viitoare. El cunoa[te

totul din veci; El [tie înainte de facerea lumii ce se va întâmpla

pân\ în ultimele clipe ale acesteia. Dumnezeu nu S-a sf\tuit cu

nimeni despre noi, în momentul când am fost crea]i, pentru c\

El cuno[tea rostul nostru înainte de facerea p\mântului [i a

veacurilor21. Prin pre[tiin]a Sa, Dumnezeu nu ne oblig\ s\ facem

cele viitoare22. Dumnezeu [tie toate câte se vor întâmpla prin

libera voin]\ a oamenilor, dar aceast\ pre[tiin]\ nu nimice[te

19 Ibidem.
20 Sf. Irineu, Contra ereziilor 2,6,l, Migne, PG, VII, col. 724.
21 Sf. Chiril al Alexandriei, Tezaurul despre Sfânta [i cea de o fiin]\

Treime 15, Migne, PG, LXXV, col. 292.
22 Fer. Augustin, Despre liberul arbitru 3,4,11, Migne, PL, XXXII, col. 1276.
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liberul arbitru sau libera hot\râre23. Dumnezeu prive[te în inimi,

[tie toate [i aude toate24.

- Dumnezeu este drept, cum spune Psalmistul: „Domnul

iube[te judecata [i nu va p\r\si pe cei cuvio[i ai S\i; (ace[tia)

în veac vor fi p\zi]i; iar cei f\r\ de lege vor fi izgoni]i [i

semin]ia celor necredincio[i va fi stârpit\” (Ps. 36,28).

- Dumnezeu este bun, cum declar\ Însu[i Mântuitorul: „Nimeni

nu este bun decât numai unul Dumnezeu” (Matei 19,17).

- Dumnezeu este iubire, cum ne încredin]eaz\ Sfântul

Apostol Ioan (I Ioan 4,8 [i 16).

- Dumnezeu este lumin\ (I Ioan 1,5).

- Dumnezeu este des\vâr[it, dup\ cuvântul Mântuitorului:

„Fi]i dar des\vâr[i]i, precum Tat\l vostru din ceruri des\vâr[it

este” (Matei 5,48). Dumnezeu este des\vâr[it în toate, egal [i

asemenea cu Sine25. Nu este supus prefacerii lucrurilor, nici

na[terii, nici întâmpl\rii. El nu Se mic[oreaz\, nici nu cre[te, ci

este totdeauna acela[i26.

Dac\ Dumnezeu este Duh, de ce în Sfânta Scriptur\
se vorbe[te despre inima, ochii, urechile,
mâinile lui Dumnezeu?

Sfânta Scriptur\ ]ine seama de firea limbii omene[ti, adic\

de felul ei de a-[i ar\ta gândurile. Cuvintele de mai sus nu

înf\]i[eaz\ organe trupe[ti, asemenea celor omene[ti, ci anu-

mite puteri ale lui Dumnezeu. Astfel inima arat\ bun\tatea [i

iubirea lui Dumnezeu, ochii [i urechile arat\ atot[tiin]a Lui, iar

mâinile, atotputernicia Lui. Dup\ cum chipul lui Dumnezeu

23 Teodoret, Comentar la Romani 8,30, Migne, PG, LXXXII, col. 141.
24 Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheza 4-5, Migne, PG, XXXIII, col. 460.
25 Sf. Irineu, Contra ereziilor 4,11,2, Migne, PG, VII, col. 1002.
26 Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheza 4-5, Migne, PG, XXXIII, col. 460;

Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica l,5, Migne, PG, XCIV, col. 801.
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nu poate fi zugr\vit în mintea noastr\, tot a[a nu poate fi vorba

de organe trupe[ti ale lui Dumnezeu, c\ci dup\ cuvântul unui

P\rinte al Bisericii: „El aude f\r\ urechi, vorbe[te f\r\ gur\,

lucreaz\ f\r\ mâini, vede f\r\ ochi”27.

Dac\ Dumnezeu este peste tot locul,
de ce se spune în Sfânta Scriptur\ c\ El
este în ceruri sau în Biseric\?

Dumnezeu este peste tot locul; dac\ se zice c\ El este în

mod deosebit în ceruri, este pentru c\ prezen]a Lui este mai

v\dit\ fiin]elor spirituale, [i cerul închipuie sfin]enia; dac\ se

vorbe[te de prezen]a Lui deosebit\ în Biseric\, este pentru c\

mai ales în Biseric\ împ\rt\[e[te El, prin Sfintele Taine, harul

S\u sfin]itor.

27 Sf. Efrem Sirul, Cântece nisibiene 3,l, BK 78; Sf. Ioan Damaschin,

Dogmatica, trad. Dr. D. Fecioru, Bucure[ti, 1938, pp. 38-40.
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~nv\]\tura despre

Dumnezeu-Tat\l

Pentru ce numim, în articolul I din
Simbolul credin]ei, pe Dumnezeu „Tat\l”?

Dumnezeu este unul dup\ fiin]a Lui. Descoperirea dum-

nezeiasc\ ne înva]\ îns\ c\ acest Dumnezeu, unul dup\ fiin]\,

este în trei Persoane: Tat\l, Fiul [i Sf=ntul Duh. Aceste trei

Persoane sau ipostasuri dumnezeie[ti alc\tuiesc Sf=nta Treime,

taina de nep\truns de mintea omeneasc\ [i împ\rt\[it\ nou\

prin Descoperirea dumnezeiasc\. Cuv=ntul „Tat\l” din Simbo-

lul credin]ei ne arat\ prima Persoan\ a Sfintei Treimi. El arat\

îns\ [i leg\tura fiasc\ pe care noi, credincio[ii, o avem cu El,

c\ci El este „Tat\l nostru”, a[a cum spunem la începutul Ru-

g\ciunii Domne[ti.

Se vorbe[te în Sfânta Scriptur\ despre aceste trei
Persoane sau ipostasuri ale singurului Dumnezeu?

În Sf=nta Scriptur\ se vorbe[te în multe locuri despre cele

trei Persoane sau ipostasuri ale Dumnezeirii. Amintim numai

c=teva: în Vechiul Testament, Dumnezeu-Tat\l Se adreseaz\

Celorlale Persoane ale Sfintei Treimi: „S\ facem om dup\

chipul Nostru [i dup\ asem\narea Noastr\” (Facerea l,26). În

vedenia lui Isaia, îngerii „strigau unul c\tre altul [i ziceau:

Sf=nt, Sf=nt, Sf=nt, Domnul Savaot, plin este tot p\m=ntul de

m\rirea Lui” (Isaia 6,3). În Noul Testament, cu prilejul Bote-

zului Domnului nostru Iisus Hristos, s-au ar\tat toate cele trei
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Persoane ale Sfintei Treimi: Tat\l, ar\t=nd lumii pe Fiul [i bine-

cuv=nt=ndu-L, Fiul primind botezul de la Ioan, iar Sf=ntul Duh

cobor=nd asupra Fiului, în chip de porumbel (Matei 3,16-17;

Luca 3,21-22; Ioan 1,32; 15,26). Trimi]=nd pe Sfin]ii Apostoli

la propov\duire, M=ntuitorul le spune: „Drept aceea, merg=nd

înv\]a]i toate neamurile, botez=ndu-le în numele Tat\lui [i al

Fiului [i al Sf=ntului Duh” (Matei 28,19).

Sfânta Tradi]ie m\rturise[te existen]a
Sfintei Treimi?

Tradi]ia primelor trei veacuri m\rturise[te f\r\ [ov\ial\
credin]a în existen]a Sfintei Treimi. Au m\rturisit cu c\ldur\
despre Sf=nta Treime: Sf. Clement Romanul, Sf. Ignatie, Sf. Po-
licarp, Aristide, Sf. Iustin, Atenagora, Teofil al Antiohiei, Sf. Irineu,
Clement Alexandrinul, Origen, Tertulian, Nova]ian. Sfin]ii
P\rin]i ai veacurilor al IV-lea [i al V-lea s-au întemeiat neîntre-
rupt pe aceast\ tradi]ie, în toiul luptelor lor contra arianismului.
Se pot cita în aceast\ privin]\ mai ales Sf. Atanasie, Sf. Epi-
fanie, Sf. Ilarie [i Fer. Augustin. „În unitatea firii sunt trei

Persoane”, zice Tertulian28. „O singur\ Dumnezeire [i un singur

Dumnezeu în Trei ipostasuri”, declar\ Sf=ntul Atanasie29.

Cele trei Persoane sau trei ipostasuri
pot fi în]elese ca trei dumnezei?

Cele trei Persoane dumnezeie[ti nu se în]eleg ca per-
soanele omene[ti, ci în felul în care ne arat\ M=ntuitorul în
Evanghelia dup\ Ioan, c=nd zice: „Eu [i Tat\l Meu una suntem”
(Ioan 10,30). „Leg\tura Tat\lui cu Fiul [i a Fiului cu M=n-
g=ietorul (Sf=ntul Duh) une[te pe cei trei unul cu altul. Ace[tia
trei sunt una, nu unul, dup\ cuv=ntul: «Eu [i Tat\l Meu una

28 Tertulian, Contra lui Praxeas 2,9,25, Migne, PL, II, col. 156.
29 Sf. Atanasie, Despre întruparea Cuv=ntului lui Dumnezeu [i contra

Arienilor 10, Migne, PG, XXVI, col. 1000.
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suntem», una dup\ unitatea fiin]ei, nu dup\ unitatea num\rului.”30

Cele trei ipostasuri, zice Sf=ntul Grigorie Teologul, sunt o
singur\ Dumnezeire [i „o singur\ Fire în trei propriet\]i, în]e-
leg\toare, des\v=r[ite, exist=nd prin ele însele, deosebite în

num\r, dar nu deosebite în Dumnezeire”31. Acela[i Sf=nt P\rinte
explic\ felul unirii ipostasurilor astfel: „Se deosebesc f\r\ s\ se
împart\, ca s\ zic a[a, [i se unesc deosebit. Unul în trei este

Dumnezeirea [i trei fac una”32. Nu sunt, deci, trei dumnezei.

Care este leg\tura ipostasurilor între ele?

De[i mare tain\, lucrul acesta a fost l\murit pe larg de
Sfin]ii P\rin]i. Sf=ntul Chiril al Alexandriei ne spune c\ Firea
dumnezeiasc\, simpl\ [i necompus\, este l\rgit\ de însu[irile
ipostasurilor [i de deosebirile de persoan\ [i de nume. În fiecare
Persoan\ se în]elege întreaga Fire împreun\ cu însu[irea ei,
adic\ cu ipostasul. R\m=ne fiecare ceea ce este, av=nd în sine
[i pe celelalte, prin unirea fireasc\ cu ele. Tat\l este în Fiul [i
în Sf=ntul Duh. De asemenea [i Fiul [i Sf=ntul Duh Se afl\ în

Tat\l, iar Tat\l, în ceilal]i doi33.

Cele trei ipostasuri voiesc [i lucreaz\ separat
sau la un loc?

Sf=ntul Ioan Damaschin spune c\ fiecare din cele trei
ipostasuri nu voiesc [i nu lucreaz\ aparte, separat [i deosebit,

ci împreun\34. Sf=nta Treime este o singur\ fire, o singur\ voin]\,

30 Tertulian, Contra lui Praxeas 25, Migne, PL, II, col. 188.
31 Sf. Grigorie Teologul, Contra Arienilor [i despre sine 16, Migne, PG,

XXXVI, col. 236A.
32 Idem, La Sfintele lumini (Boboteaz\) 11, Migne, PG, XXXVI, col. 345CD.
33 Sf. Chiril al Alexandriei, Despre Sf=nta [i cea de o fiin]\ Treime 7,

Migne, PG, LXXV, col. 1092.
34 Sf. Ioan Damaschin, Despre dou\ voin]e în Hristos 8, Migne, PG, XCV,

col. 136. Vezi [i Pr. Dr. Olimp N. C\ciul\, Hristologia Sf. Ioan Damaschin
dup\ Tratatul despre cele dou\ voin]e în Hristos, Bucure[ti, 1938, p. 106.
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o singur\ lucrare, o singur\ putere, o singur\ autoritate, pentru

c\ este o singur\ Dumnezeire35.

Ce au împreun\ [i ce au deosebit
Persoanele Sfintei Treimi?

Tat\l, Fiul [i Sf=ntul Duh au împreun\ însu[irea de a fi

nef\cu]i [i Dumnezeirea. Fiul [i Sf=ntul Duh au împreun\ în-

su[irea c\ sunt din Tat\l. Tat\l este nen\scut, Fiul este n\scut,

Sf=ntul Duh este purces.

Prin ce Se deosebe[te mai de aproape Tat\l?

Tat\l este nen\scut. El nu prime[te existen]a de la nimeni,

nu are cauz\. El este izvorul celorlalte dou\ persoane.

Dumnezeu este Tat\ din veci. El nu este îns\ Tat\ în felul

omenesc. El n-a început s\ fie Tat\ în timp, dup\ împlinirea

v=rstei, odat\ cu apari]ia puterii de a na[te, asemenea oame-

nilor [i celorlalte vie]uitoare. Dumnezeu e Tat\ deodat\ cu

ve[nicia. El e, deci, totdeauna Tat\36.

Prin ce Se deosebe[te mai de aproape Fiul?

Fiul este n\scut, este Unul-N\scut, fiind împreun\ ve[nic

cu Tat\l [i deofiin]\ cu Acesta. Fiul este Fiu dinaintea veacului

[i de totdeauna. El nu {i-a început c=ndva existen]a, ci de c=nd

este Tat\l este [i Fiul. {i c=nd g=ndim la Tat\l, g=ndim [i la

Fiul. Fiul nu este creat, cum pretindea Arie, ci este n\scut din

Tat\l, dar nu printr-o na[tere omeneasc\, nici constr=ns\, ci

printr-una voit\ [i fireasc\. Este o na[tere necuprins\ de mintea

omeneasc\. Fiul [i Tat\l sunt una ca Dumnezeire, ca fire, ca

ve[nicie, ca voin]\, ca lucrare, ca bun\tate etc., dar Se deose-

besc ca ipostasuri: unul este n\scut, pe c=nd cel\lalt este ne-

n\scut; în aceast\ privin]\, Tat\l este izvorul [i cauza Fiului.

35 Sf. Ioan Damaschin, Despre Sf. Treime l, Migne, PG, XCV, col. 9.
36 Sf. Grigorie de Nyssa, Contra lui Eunomiu l, Migne, PG, XLV, col. 369.
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Fiul Se deosebe[te, apoi, [i de Tat\l [i de Sf=ntul Duh, prin

aceea c\ El {i-a luat asupr\-{i lucrarea m=ntuirii. Numele

propriu al Fiului este „Cuv=ntul”. El Se nume[te [i „în]elepciunea

lui Dumnezeu. El este Cuv=ntul, Str\lucirea [i Chipul Tat\lui”37.

Prin ce Se deosebe[te mai de aproape
Duhul Sfânt?

Duhul Sf=nt purcede din Tat\l, cum spune Însu[i M=ntui-

torul: „Iar c=nd va veni M=ng=ietorul, pe Care Eu ~l voi tri-

mite vou\, de la Tat\l, Duhul adev\rului, Care de la Tat\l

purcede, Acela va m\rturisi despre Mine” (Ioan 15,26). Însu-

[irea Lui personal\ este de a fi purces din Tat\l [i de a Se face

cunoscut dup\ Fiul [i împreun\ cu Acesta38. El este sfin]enia

îns\[i [i, prin aceasta, izvorul Sf=ntului Har, Care des\v=r[e[te

opera M=ntuitorului, dup\ în\l]area Sa la cer: „Iar c=nd va

veni Acela, Duhul adev\rului, v\ va c\l\uzi pe voi la tot ade-

v\rul... Acela pe Mine M\ va sl\vi, pentru c\ din al Meu va

lua [i va vesti vou\” (Ioan 16,13-14).

De ce, în articolul I din Simbolul credin]ei, numim
pe Dumnezeu-Tat\l Atot]iitorul, F\c\torul cerului
[i al p\mântului, v\zutelor tuturor [i nev\zutelor?

Pentru c\ Dumnezeu a f\cut cerul [i p\m=ntul [i tot ce

exist\, cum ne spune Sf=nta Scriptur\: „La început a f\cut

Dumnezeu cerul [i p\m=ntul” (Facerea 1,1). Psalmistul ~l laud\

pentru puterea atot]iitoare: „C\ în m=na Lui sunt marginile

p\m=ntului [i în\l]imile mun]ilor ale Lui sunt. C\ a Lui este

marea [i El a f\cut-o [i uscatul m=inile Lui l-au zidit” (Ps.

94,4-5). Dumnezeu a f\cut totul din nimic. La crea]ie iau parte

37 Sf. Atanasie, Sf. Vasile cel Mare [i al]ii.
38 Sf. Vasile cel Mare, Scrisoarea 38 (C\tre fratele s\u Grigorie), Migne, PG,

XXXII, col. 329.
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toate cele trei Persoane ale Sfintei Treimi. Despre p\rt\[ia

Cuv=ntului la facerea lumii ne m\rturise[te Sf=ntul Apostol

Pavel, zic=nd: „C\ în El (Fiul) au fost f\cute toate, cele din

ceruri [i cele de pe p\m=nt, cele v\zute [i cele nev\zute” (Col.

1,16). Despre p\rt\[ia Duhului m\rturisesc cuvintele Sfintei

Scripturi: „{i Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apei”

(Facerea l,2). Dumnezeu a f\cut lumea în timp, dup\ o anu-

mit\ ordine, cu scopul de a fi fericit\ [i de a-L sl\vi pe El.

Ce se în]elege prin cuvintele „nev\zutelor”?

Prin aceste cuvinte se în]elege lumea nev\zut\, adic\

îngerii, cum ne explic\ Sf=ntul Apostol Pavel care, dup\ cita-

tul de mai sus, din Epistola c\tre Coloseni, adaug\: „Fie scau-

nele, fie domniile, fie încep\toriile, fie st\p=nirile: toate prin

El [i pentru El s-au f\cut” (Col. l,16). Aceste nume arat\ cetele

de îngeri, dup\ cum vom vedea mai departe.

Care a fost f\cut\ mai întâi: lumea v\zut\
sau lumea nev\zut\?

At=t Sf=nta Scriptur\ c=t [i Sf=nta Tradi]ie ne înva]\ c\

lumea nev\zut\, lumea îngerilor, a fost f\cut\ mai înt=i. Dom-

nul ~nsu[i `i spune lui Iov: „C=nd s-au f\cut stelele, l\udatu-M-au

cu glas mare to]i îngerii Mei” (Iov 38,7). Îngerii au fost f\cu]i

cei dint=i, zice „P\storul lui Herma”39. Prin cuv=ntul „cerul”,

din primul verset al c\r]ii Facerea: „La început a f\cut Dum-

nezeu cerul [i p\m=ntul”, se în]elege lumea nev\zut\ a cerului,

adic\ îngerii.

39 P\storul lui Herma 5,5,3, Migne, PG, II, coll. 957, 961.
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Cum [i de ce a f\cut Dumnezeu pe îngeri?

Dumnezeu a f\cut pe îngeri din nimic40. I-a fost de ajuns s\

voiasc\, pentru a-i aduce la lumin\41. El i-a f\cut din bun\tatea Sa.

Ce sunt îngerii?

Îngerii sunt duhuri, adic\ fiin]e spirituale f\r\ trup, înzes-
trate cu minte, voin]\ [i putere, cum spune Sf=nta Scriptur\: „Cel
ce face pe îngerii S\i duhuri [i pe slujitorii S\i par\ de foc”
(Ps. 103,4), [i cum adevere[te Sf=nta Tradi]ie. F\pturile înzes-
trate cu minte sau ra]iune se împart în îngeri [i oameni. F\p-
turile ra]ionale netrupe[ti sunt îngerii. Ei sunt firi în]eleg\toare,
pentru c\ sunt f\r\ de trup, au fost r=ndui]i s\ locuiasc\ sus, în

locuri u[oare, [i s\ aib\ o fire u[oar\ [i repede42.

Ce însu[iri au îngerii?

Îngerii sunt nemateriali, fiindc\ sunt netrupe[ti. De aceea,
de[i îngerii pot vorbi între ei, n-au nevoie nici de limb\, nici
de urechi, ci-[i arat\ g=ndurile [i hot\r=rile f\r\ cuv=nt material.

C=nd Sf=ntul Apostol Pavel ne vorbe[te despre limba îngerilor
(I Cor. 13,1), el nu le atribuie, prin aceasta, trupuri, ci arat\
chipul de convorbire între îngeri. Tot a[a, c=nd vorbe[te de
„genunchiul celor cere[ti [i al celor p\m=nte[ti [i al celor de
dedesubt” (Filip. 2,10), el nu atribuie îngerilor genunchi [i
oase, ci arat\ închinarea datorat\ lui Dumnezeu, dup\ felul

nostru omenesc. Spre deosebire de noi, oamenii, îngerii sunt
fiin]e spirituale personale, netrupe[ti [i nemateriale.

Îngerii sunt liberi, dispun=nd în libertate de voia [i hot\-
r=rile lor, a[a cum ne dovede[te c\derea lui Lucifer.

40 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica 2,3, Migne, PG, XCIV, col. 865.
41 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre învierea mor]ilor l, Migne, PG, L, col. 429.
42 Sf. Grigorie de Nyssa, Despre Rug\ciunea Domneasc\, Cuv. IV,

Migne, PG, XLIV, col. 1165; idem, Scrieri, partea I, trad. de Pr. Prof.

D. St\niloae [i Pr. Ioan Buga, în PSB, Bucure[ti 1982, p. 434.
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Îngerii sunt inteligen]i, în continu\ mi[care [i [tiutori. De[i
îngerii au cunoa[tere mai înalt\ dec=t a noastr\, ei nu [tiu cele
ce sunt în inim\ [i nici cele viitoare. Aceasta arat\ c\ ei sunt
m\rgini]i. „Cine a început s\ existe”, zice Teodoret al Cirului,

„acela are o existen]\ m\rginit\.”43 C\ este a[a ne-o spune [i
cuv=ntul M=ntuitorului c\ fiecare om este sub paza sau sub grija
unui înger (Matei 18,10). De aceea, îngerii ocup\ loc, se fac
v\zu]i [i se arat\ celor vrednici cu înf\]i[are omeneasc\ (Fa-

cerea 18,2). Fiind m\rgini]i, îngerii nu sunt pretutindeni. Ei sunt
prezen]i acolo unde sunt trimi[i. C=nd sunt în cer, nu sunt pe
p\m=nt; c=nd sunt trimi[i de Dumnezeu pe p\m=nt, nu sunt în
cer. De[i m\rgini]i, ei nu sunt împiedica]i de ziduri, de u[i, de
încuietori, de pece]i. Acelora c\rora Dumnezeu voie[te ca ei s\

li se arate, îngerii nu li se înf\]i[eaz\ cum sunt, ci cu o form\

schimbat\, ca s\ poat\ fi v\zu]i44.
Îngerii nu sunt sfin]enia îns\[i. Ei au sfin]enia de la Duhul

Sf=nt45. Sfin]enia fiind din afara fiin]ei lor, le aduce des\v=r-

[irea prin împ\rt\[irea cu Duhul Sf=nt. Ei î[i p\streaz\ vredni-

cia prin st\ruin]a în bine, av=nd libera voie în alegere [i nec\-

z=nd niciodat\ din cinstea de a [edea al\turi de Cel Bun46. Pu-

terile cere[ti nu sunt sfinte prin firea lor. Altfel, ele nu s-ar

deosebi de Duhul Sf=nt. Ele au de la Duhul Sf=nt o m\sur\ de

sfin]enie pe m\sura lor. Ele cap\t\ nemurirea prin har [i parti-

cip\ la luminare [i la har potrivit cu vrednicia [i cu rangul lor47,

îngerii n-au fost crea]i copii, care apoi, des\v=r[indu-se prin

exerci]iu continuu, au ajuns demni de primirea Duhului Sf=nt.

Ei au avut de la început, de la facere, în însu[i actul facerii lor,

43 Fer. Teodoret, Comentar la Facere l, Migne, PG, LXXX, col. 80.
44 Sf. Ioan Damaschin, op. cit., 2,3, Migne, PG, XCIV, col. 869.
45 Ibidem.
46 Sf. Vasile cel Mare, Despre Sf. Duh 16,38, Migne, PG, XXXII, col. 137.
47 Sf. Ioan Damaschin, op. cit., 2,3, Migne, PG, XCIV, col. 868.



23

sfin]enia pus\ în fiin]a lor48. Ei doresc [i caut\ binele. Dup\

m\sura dragostei lor fa]\ de Dumnezeu, ei primesc m\sura

sfin]eniei, între ei [i Duhul Sf=nt este aceast\ deosebire c\, pe

c=nd Duhul Sf=nt are sfin]enia prin îns\[i firea Sa, îngerii au

sfin]enia prin împ\rt\[ire49.

Mul]i îngeri, c=[tig=nd fericirea ve[nic\, au fost înt\ri]i în

bine50. Ei au fost ridica]i la o treapt\ mai presus de firea lor, [i,

dac\ nu mai pot gre[i, nu este prin firea lor, ci prin harul lui

Dumnezeu51.

De ce se numesc îngeri [i care este num\rul lor?

Cuv=ntul „înger”, care vine din limba latin\, iar în aceasta

din limba greac\, înseamn\ vestitor, îngerii au, printre altele, s\

vesteasc\ oamenilor voia lui Dumnezeu, a[a cum Arhanghelul

Gavriil a vestit pe Fecioara Maria c\ va na[te pe M=ntuitorul

(Luca l,26-38), iar pe preotul Zaharia c\ el [i so]ia sa Elisabeta

vor avea fiu (Luca l,11-20).

Num\rul îngerilor este foarte mare. Sfin]ii P\rin]i num\r\

nou\ cete îngere[ti52. Dionisie Pseudo-Areopagitul le împarte

în trei triade sau trei serii de c=te trei. Prima triad\ este ve[nic

în jurul lui Dumnezeu, în unire nemijlocit\ cu Acesta, [i este

format\ din Serafimii cei cu c=te [ase aripi, din Heruvimii cei

48 Sf. Vasile cel Mare, Omilii la psalmi 32,6; Migne, PG, XXIX, col. 333;

Idem, Comentar la psalmi, trad. de Pr. Dr. Olimp C\ciul\, Bucure[ti, în

„Izvoarele Ortodoxiei”, 1939, pp. 150-151.
49 Idem, Contra lui Eunomiu 3,2, Migne, PG, XXIX, col. 660.
50 Sf. Grigorie cel Mare, Omilii la Iezechiel l,7,18, Migne, PL, LXXVI,

col. 849.
51 M\rturisirea Ortodox\ (a lui Petru Movil\) I,20.
52 Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheza 23,6, Migne, PG, XXXIII, col. 1113;

Sf. Grigorie Teologul, Cuv=ntul II Teologic 31, Migne, PG, XXXVI, col. 72B;

Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere 4,5, Migne, PG, LIII, col. 44.
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cu ochi mul]i [i din Tronurile prea sfinte. A dou\ triad\ este al-

c\tuit\ din Domnii, Puteri [i St\p=niri. A treia triad\ este for-

mat\ din încep\torii, Arhangheli [i îngeri53.

Ce chemare au îngerii?

Am v\zut c\ ei sunt vestitorii voii sau hot\r=rilor lui Dum-

nezeu. Unii dintre ei, ca firi curate, neînclinate spre r\u, sau

greu de mi[cat la a[a ceva, se mi[c\ `ncontinuu în cor, în jurul

Cauzei prime. Ei c=nt\ laudele m\ririi dumnezeie[ti, privesc

ve[nic slava cea ve[nic\, nu numai ca s\ se sl\veasc\ Dumne-

zeu, ci pentru ca [i ei, îngerii, s\ primeasc\ binefaceri de la

Dumnezeu54.

Îngerii slujesc lui Dumnezeu pentru m=ntuirea noastr\.

Lucrul îngeresc acesta este: s\ fac\ totul pentru m=ntuirea fra-

]ilor, zice Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur55. Dup\ ce am c\zut în p\cat,

Dumnezeu nu ne las\ f\r\ sprijinul S\u. El ne trimite c=te un

înger ca s\ ajute vie]ii noastre, îngerii sunt puternici [i gata s\

împlineasc\ voin]a dumnezeiasc\. Ei se afl\, prin iu]eala firii

lor, îndat\ acolo unde le porunce[te voin]a lui Dumnezeu,

îngerii sunt p\zitorii oamenilor. Fiecare om este pus sub paza

sau sub grija unui înger. M=ntuitorul ~nsu[i ne asigur\ de aceasta

c=nd zice: „C\uta]i s\ nu dispre]ui]i pe vreunul din ace[tia mai

mici; c\ zic vou\: c\ îngerii lor în ceruri pururea v\d fa]a

Tat\lui Meu, Care este în ceruri” (Matei 18,10).

Fiecare om î[i are îngerul s\u p\zitor care este al drept\]ii.

Dar duhul cel r\u, care este al nedrept\]ii, nu-i d\ pace [i caut\

53 Sf. Ioan Damaschin, op. cit., 2,3, Migne, PG, XCIV, col. 872.
54 Sf. Grigorie Teologul, Cuv=ntul II Teologic 31, Migne, PG, XXXVI,

col. 72.
55 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Epistola c\tre Evrei 3,2, Migne, PG,

LXIII, col. 3.
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tot timpul s\-l ispiteasc\. Deosebim aceasta dup\ g=ndurile

bune sau rele din inima noastr\56.

Unii îngeri, ca Arhanghelii, ap\r\ popoarele, cum au ar\tat

Moise [i Daniel (Deut. 32,8; Daniel 10,5).

Ce sunt duhurile rele sau diavolii?

Sunt acei îngeri care, în frunte cu c\petenia lor, Lucifer,

din trufie, au rupt comuniunea cu Dumnezeu, devenind duhuri

rele, c\z=nd deci din starea în care au fost crea]i. Ace[tia ispi-

tesc pe oameni [i le insufl\ g=nduri rele. Ei pot r\t\ci mintea

oamenilor, duc=ndu-i la c\lcarea poruncilor lui Dumnezeu.

Diavolul sau satana poate chiar ucide oameni, dup\ cuv=ntul

M=ntuitorului: „Acela ucig\tor de oameni a fost din început [i

nu a stat întru adev\r, pentru c\ nu este adev\r întru el. C=nd

gr\ie[te minciun\, dintru ale sale gr\ie[te, c\ci este mincinos [i

tat\l minciunii” (Ioan 8,44). Iar Sf=ntul Petru îndeamn\ pe

credincio[i astfel: „Fi]i treji, priveghea]i, pentru c\ potrivnicul

vostru, diavolul, ca un leu r\cnind, umbl\ c\ut=nd pe cine s\

înghit\” (I Petru 5,8). C=nd Dumnezeu ne trimite îngerul S\u

p\zitor, satana trimite [i el îngerul s\u r\u, ca s\ distrug\ via]a

noastr\. Omul se afl\ între doi, care urm\resc scopuri opuse [i

se str\duiesc s\ înving\ unul împotriva celuilalt57. Dar diavolul

nu poate sili pe om la p\cat, ci numai îl ispite[te58.

Diavolul nu poate s\ fac\ r\u nici omului, nici altei f\pturi

dac\ nu are învoirea de la Dumnezeu. Se cunoa[te cazul lui

Iov (Iov 1,12; 2,6) [i al dracilor care se rugau de M=ntuitorul,

zic=nd: „Dac\ ne sco]i afar\, trimite-ne în turma de porci. {i El

56 Origen, Omilii la Luca 12, Migne, PG, XIII, col. 1829.
57 Sf. Grigorie de Nyssa, Despre via]a lui Moise, Migne, PG, XLIV,

coll. 337-340.
58 M\rturisirea Ortodox\ I,21.
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le-a zis: «Duce]i-v\». Iar ei, ie[ind, s-au dus în turma de porci”

(Matei 8,31-32).

De unde le vine diavolilor aceast\ r\utate?

Aceast\ r\utate le vine din iubirea de sine [i din m=ndrie.

Dumnezeu i-a f\cut buni, cum a f\cut bun tot ce exist\ (Fa-

cerea 1,31), dar ei au c\lcat porunca ascult\rii de Dumnezeu [i

au fost arunca]i în întunericul cel mai ad=nc, cum zice Scriptura:

„{i pe îngerii care nu [i-au p\zit vrednicia, ci [i-au p\r\sit

l\ca[ul lor, i-a pus la p\strare sub întuneric, în lan]uri ve[nice,

spre judecata zilei celei mari” (Iuda 1,6).

Prin c\derea lor radical\, ei au rupt total comuniunea haric\

cu Dumnezeu59. Apropiindu-se mult de oameni, ei au o puter-

nic\ influen]\ asupra celor r\i. La judecata ob[teasc\, satan [i

îngerii lui vor fi trimi[i în focul ve[nic, g\tit lor înc\ de la

început (Matei 25,41).

Ce se în]elege prin cuvintele „v\zutelor tuturor”?

Sf=nta Scriptur\ ne spune c\ la început Dumnezeu a f\cut

cerul [i p\m=ntul (Facerea 1,1). Am v\zut mai înainte c\ „cerul”

din aceste cuvinte înseamn\ lumea nev\zut\ a îngerilor. P\-

m=ntul înseamn\ lumea v\zut\. Aceast\ lume v\zut\, adic\

p\m=ntul cu toate ale lui, era la început nev\zut\ [i netocmit\,

adic\ f\r\ form\ (Facerea l,2).

Cre=nd lumea, Dumnezeu a urmat o anumit\ ordine a

f\pturilor, ca s\ îng\duie acestora s\ se sprijine unele pe altele,

în în]elesul c\ cele ce urmau nu puteau s\ apar\ f\r\ cele

dinainte. Astfel, Dumnezeu a f\cut în ziua înt=i lumina, f\r\

de care nu este cu putin]\ nici o lucrare [i nici o cre[tere; în

ziua a doua a f\cut t\ria sau cerul v\zut; în a treia, adunarea

apelor, uscatul [i toate ierburile [i plantele; în ziua a patra,

59 M\rturisirea Ortodox\ I,21.
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lumin\torii cerului, soarele, luna [i stelele; în ziua a cincea,

pe[tii [i p\s\rile; în ziua a [asea, animalele cu patru picioare,

t=r=toarele, tot felul de animale [i la urm\ pe om (Facerea 1,3-26).

În ziua a [aptea Dumnezeu S-a odihnit de lucr\rile Sale.

Ordinea aceasta, în virtutea c\reia diferite feluri de via]\ [i de

f\pturi apar într-o înl\n]uire fireasc\ [i necesar\, încep=nd cu

lumina [i termin=nd cu omul, arat\ ad=nca în]elepciune a

Ziditorului. Sfin]ii P\rin]i spun c\ omul a fost f\cut în urma

celorlalte lucruri pentru c\ se cuvenea s\ fie preg\tit\

împ\r\]ia [i apoi s\ vin\ împ\ratul ei – omul60. Omul nu putea

s\ apar\ dec=t atunci c=nd toate cele trebuitoare vie]ii lui erau

create. El nu putea veni în lume înainte de apari]ia vie]ii.

Plantele [i toate celelalte animale trebuiau s\ apar\ înaintea

lui.

Pornirile cele rele ale f\pturilor au fost de la început?

Nu. F\pturile au fost curate, nevinovate [i nev\t\m\toare

atunci c=nd au fost zidite: „{i a privit Dumnezeu toate c=te

f\cuse [i iat\ erau bune foarte” (Facerea 1,31).

Ce ne descoper\ Sfânta Scriptur\ despre
facerea omului [i starea lui dinainte de p\cat?

Sf=nta Scriptur\ ne spune c\ în ziua a [asea, dup\ ce a

f\cut toate celelalte fiin]e, Dumnezeu, în Sf=nta Treime, a zis:

„S\ facem pe om dup\ chipul Nostru [i dup\ asem\nare” (Fa-

cerea l,26). „{i, lu=nd Domnul Dumnezeu ]\r=n\ din p\m=nt, a

f\cut pe om [i a suflat în fa]a lui suflare de via]\ [i s-a f\cut

omul fiin]\ vie” (Facerea 2,7).

Omul a fost f\cut deci printr-un act special, din m=inile lui

Dumnezeu, cum zice un prooroc: „M=inile Tale m-au f\cut [i

60 Pseudo-Vasile cel Mare, Despre facerea omului l, Migne, PG, XXX,

col. 40C.
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m-au zidit” (Iov 10,8). Aceasta arat\ cinstea deosebit\ dat\ de

Dumnezeu omului. Dup\ ce existen]a lui a fost hot\r=t\ înainte

de facerea lumii [i la fel [i st\p=nirea lui asupra acesteia,

Dumnezeu îi preg\te[te aducerea lui la existen]\ [i alc\tuirea

fiin]ei lui61.

Omul a fost f\cut din p\m=nt, av=nd v=rst\ t=n\r\, b\r-

b\teasc\.

Ce spune Sfânta Scriptur\ despre femeie?

Dumnezeu a v\zut c\ nu este bine s\ fie omul singur: „{i a

f\cut Dumnezeu pe om dup\ chipul S\u... a f\cut b\rbat [i

femeie” (Facerea l, 27). „{i a f\cut Domnul Dumnezeu coasta

pe care a luat-o din Adam femeie [i a adus-o lui Adam. {i a zis

Adam: «Iat\, aceasta-i os din oasele mele [i carne din carnea

mea; ea se va numi femeie, pentru c\ este luat\ din b\rbatul

s\u»” (Facerea 2,22-23).

Cea dint=i femeie, Eva, a fost f\cut\ pentru continuarea

neamului omenesc, a[a cum tot cartea Facerea spune: „{i i-a

binecuv=ntat Dumnezeu pe ei zic=nd: «Cre[te]i [i v\ înmul]i]i

[i umple]i p\m=ntul...»” (Facerea l,28). Eva a fost f\cut\ din

coasta lui Adam, zice Sf. Efrem, ca s\ nu fie b\nuial\ c\

altcineva a fost ziditorul femeii dec=t Dumnezeu.

De ce Eva n-a fost f\cut\ din aceea[i ]\rân\ ca Adam?

Eva n-a fost f\cut\ din ]\r=n\, ci din coasta lui Adam,

pentru c\ în b\rbat [i în femeie este o singur\ fire trupeasc\, un

singur izvor al neamului omenesc. De aceea, de la început n-au

fost f\cu]i pereche, b\rbat, [i femeie, sau doi b\rba]i, ori dou\

femei, ci mai înt=i b\rbatul [i apoi, din el, femeia62.

61 Sf. Grigorie de Nyssa, Despre facerea omului 3, Migne, PG, XLIV,

col. 136A.
62 Sf. Ambrozie, Despre Rai 10,48, Migne, PL, XIV, col. 298.
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Ce înseamn\ chipul [i asem\narea lui
Dumnezeu în om?

Chipul lui Dumnezeu în om este m\nunchiul de puteri

suflete[ti: ra]iunea, voin]a, sim]irea, cu care omul se îndreapt\

spre Dumnezeu printr-o activitate neobosit\ pentru des\v=r-

[ire, iar asem\narea lui Dumnezeu în om este înf\ptuirea acestei

des\v=r[iri prin împreun\-lucrarea harului dumnezeiesc cu si-

lin]ele omului, în am\nunt, chipul lui Dumnezeu înseamn\:

1. St\p=nirea peste f\pturile p\m=ntului, potrivit cuv=ntului

Scripturii: „...umple]i p\m=ntul [i-l supune]i [i st\p=ni]i peste

pe[tii m\rii, peste p\s\rile cerului, peste toate animalele, peste

toate viet\]ile care se mi[c\ pe p\m=nt [i peste tot p\m=ntul”

(Facerea l,28). „Mic[oratu-l-ai pe d=nsul (pe om) cu pu]in fa]\

de îngeri, cu slav\ [i cu cinste l-ai încununat pe el [i l-ai pus pe

d=nsul peste lucrul m=inilor Tale” (Ps. 8,5-6);

2. Ra]iunea [i voia liber\ în n\zuin]a lor spre Dumnezeu,

adev\r [i bine.

Dup\ ce Dumnezeu a f\cut pe om, unde l-a a[ezat?

Dup\ ce a f\cut pe om, Dumnezeu l-a a[ezat în Rai [i i-a

pus hrana la îndem=n\, f\c=nd „s\ r\sar\ din p\m=nt tot soiul

de pomi, pl\cu]i la vedere [i cu roade bune de m=ncat”

(Facerea 2,9). În Rai se aflau [i pomul vie]ii [i pomul cuno[-

tin]ei binelui [i r\ului.

Care era starea omului în Rai, înainte de p\cat?

În Rai, primul om era împodobit cu minte s\n\toas\, inim\

curat\ [i voin]\ liber\. El îns\ nu era des\v=r[it, c\ci des\v=r-

[irea se c=[tig\ prin încercare [i deprindere. Ea consta în cur\]ia

p\strat\ prin împreun\-lucrarea chipului cu harul de la început.

Firea omeneasc\ era înfrumuse]at\ prin p\rt\[ia ei cu Duhul

Sf=nt (Facerea 2,7). Numai aceast\ p\rt\[ie îi asigura lumina
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sfin]eniei [i apropierea de Dumnezeu63. Mintea lui Adam era

într-o continu\ în\l]are minunat\ spre Dumnezeu, trupul era

lini[tit, ferit de orice pl\cere vinovat\. Nu era înc\ în el fr\-

m=ntarea mi[c\rilor neor=nduite. Sfin]enia primilor oameni nu

era des\v=r[it\, dar ea nu era nici numai o stare de nep\sare [i

ne[tiin]\ copil\reasc\, a[a cum pretind unii, ci o stare de ne-

vinov\]ie [i ner\utate64.

Îmbr\ca]i în haina Duhului Sf=nt, primii oameni n-aveau

pofta trupului. De aceea nu sim]eau nevoia de a se acoperi65.

Ei se acopereau cu harul divin. S-au acoperit cu harul, adic\

cu acoper\m=ntul nemuririi, c=t timp au fost aproape de

Dumnezeu66. Adam [i Eva tr\iau în Rai ca îngerii, deci f\r\ tre-

buin]a îmbr\c\mintei. Scriptura zice: „Adam [i femeia lui erau

am=ndoi goi [i nu se ru[inau” (Facerea 2,25). Neascultarea [i

p\catul nes\v=r[indu-se înc\, ei erau îmbr\ca]i în m\rirea cea

de sus. De aceea nu se ru[inau. Dup\ c\lcarea poruncii îns\, a

venit ru[inea [i cunoa[terea goliciunii67.

Adam apare înzestrat cu o uimitoare u[urin]\ de cunoa[-

tere [i cu o în]elepciune deosebit\. Din primele clipe ale facerii

lui, el se înf\]i[eaz\ cu o minte ager\, ca unul care p\stra în el

lumina limpede [i curat\, dat\ lui de Dumnezeu, [i-[i men]inea

vrednicia neatins\ a firii68. Harul care, punea pe Adam în leg\-

tur\ cu Dumnezeu l-a înzestrat cu puterea ca el s\ dea nume

63 Sf. Chiril al Alexandriei, Despre Treimea Sf=nt\ [i de o fiin]\ 4, Migne,
PG, LXXV, col. 908.

64 M\rturisirea Ortodox\ I, 23.
65 Sf. Irineu, Contra ereziilor 3,22,4; 3,23,5, Migne, PG, VII, coll. 959, 963.
66 Sf. Ioan Damaschin, Omilia la smochinul uscat 3, Migne, PG, XCVI,

col. 580.
67 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Facere 15,4, Migne, PG, LIII, col. 123.
68 Sf. Chiril al Alexandriei, Comentar la Ioan 1,9, Migne, PG, LXXIII,

col. 128.
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f\pturilor supuse lui: „{i a pus Adam nume tuturor animalelor

[i tuturor p\s\rilor cerului [i tuturor fiarelor p\m=ntului”

(Facerea 2,20).

În limba, adic\ în puterea de a vorbi, pe care o cap\t\

Adam odat\ cu zidirea lui, se arat\ firea ra]ional\ a omului69.

Primii oameni, înainte de p\cat, tr\iau o via]\ fericit\70. Ei

n-au fost zidi]i nici nemuritori, nici muritori, ci în stare de a

ajunge la nemurire sau s\ moar\, dup\ ascultarea sau neascul-

tarea lor fa]\ de porunca lui Dumnezeu71.

Prin urmare, starea omului înainte de p\cat era o stare de

cur\]ie, de fericire, de cunoa[tere, de putin]\ de a nu muri, dar

nu era o stare de des\v=r[ire deplin\. Omul putea înainta spre

aceast\ des\v=r[ire, dup\ cum se [i putea abate de la des\v=r-

[ire, folosindu-se de acela[i mare dar, pe care Ziditorul l-a pus

în el: libertatea.

Cu ce scop a f\cut Dumnezeu pe om?

Dumnezeu a f\cut pe om pentru ca acesta s\ se împ\rt\-

[easc\ de bucuria de a fi în preajma lui Dumnezeu [i de feri-

cirea de a cunoa[te, de a iubi [i de a sl\vi pe Dumnezeu. El este

încununarea întregii zidiri, este o lume în mic (microcosm),

cum zic Sfin]ii P\rin]i. Prin trupul s\u, el face leg\tura cu

lumea, iar prin sufletul s\u, el face leg\tura cu Dumnezeu.

Omul a fost f\cut s\ fie f\ptura aleas\ a slavei dumnezeie[ti72.

Rostul s\u în Rai era s\ împlineasc\ porunca lui Dumnezeu.

69 Sf. Grigorie de Nyssa, Contra lui Eunomiu 12, Migne, PG, XLV, col. 993.
70 Sf. Chiril al Alexandriei, Comentar la Romani 5,18, Migne, PG,

LXXIV, col. 789.
71 Teofil al Antiohiei, C\tre Autolic 2,27, Migne, PG, VI, col. 1093.
72 Pseudo-Vasilie cel Mare, Despre facerea omului, Cuv. II,l, Migne,

PG, XXX, col. 41C.
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Care este porunca lui Dumnezeu, de care Adam
trebuia s\ asculte?

Porunca pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam era aceasta:
„Iar din pomul cuno[tin]ei binelui [i r\ului s\ nu m\n=nci, c\ci,
în ziua în care vei m=nca din el, vei muri negre[it!” (Facerea
2,17).

Adam [i Eva au p\zit aceast\ porunc\?

Un timp au p\zit-o. Dar din îndemnul diavolului în chip
de [arpe [i sub pornirea m=ndriei lor, Eva înt=i, [i Adam dup\
ea, au m=ncat din pomul oprit, c\lc=nd porunca lui Dumnezeu.
Dumnezeu a blestemat pe [arpe, a prezis necazuri [i suferin]e
primilor oameni, i-a scos afar\ din Rai, dar le-a f\g\duit pe
M=ntuitorul (Facerea 3,15 [i urm.).

Cum se nume[te acest p\cat al lui Adam?

Acest p\cat se nume[te p\catul str\mo[esc, fiindc\ î[i are
originea în c\derea protop\rin]ilor no[tri prin neascultare fa]\
de porunca dat\ lor de Dumnezeu (Facerea 2,16-17; 3,6-19).
P\catul acesta a trecut la to]i oamenii, cum spune Sf. Apostol
Pavel: „Printr-un om (Adam) a intrat p\catul în lume” (Ro-
mani 5,12).

Cum se mo[tene[te p\catul str\mo[esc?

Aceasta este o tain\ mare. Ceea ce se poate spune este c\
p\catul acesta, pe care-l mo[tenim din tat\ în fiu, prin na[terea

fireasc\73, nu ni se socote[te ca p\cat al nostru, personal, ci ca
o stare p\c\toas\, ca o înclinare spre p\cat, izvor=t\ din c\l-
carea poruncii dumnezeie[ti [i care este egal\ cu p\catul, în

fa]a legii lui Dumnezeu74. Pentru c\ aceast\ stare p\c\toas\ este

73 Didim, Contra maniheilor 8, Migne, PG, XXXIX, col. 1096.
74 H. Andrutsos, Dogmatica Bisericii Ortodoxe, trad. Pr. D. St\niloae,

p. 170.
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egal\ cu p\catul însu[i, Biserica a r=nduit botezul copiilor,
care nu au p\catele celor v=rstnici, dar mo[tenesc aplecarea
spre p\cat, care vine de la Adam (Facerea 7,20; II Cronici
6,36; Iov 4,17-19; 14,4; 15,14-16; 25,4; Ps. 13,1-3; 50,6;
52,2-4; 57,3-4; Proverbe 20,9; Eccl. 7,20; Sirah 25,23.27;
Rom. 3,10-12; 5,12-19; Iacov 3,2; I Ioan 1,8).

Care au fost urm\rile p\catului str\mo[esc?

P\catul str\mo[esc a adus primilor oameni pierderea ha-
rului lui Dumnezeu, adic\ ruperea leg\turii cu Dumnezeu, cu ei

în[i[i [i cu lumea75.
Acest p\cat a mai adus sl\birea chipului lui Dumnezeu în

om, prin întunecarea în parte a puterilor sufletului [i prin în-
clinarea mai mult spre r\u dec=t spre bine. Mintea se mi[c\
greu, deosebe[te anevoie cele ce are de cunoscut [i mai mult
se dep\rteaz\ dec=t se apropie de luminile curate ale Duhului.

Ea nu mai vede dec=t anevoie pe Dumnezeu76, prive[te mai mult
spre lucrurile pieritoare, legate de via]a trec\toare. Dar aceast\
sl\bire nu înseamn\ [tergerea sau stingerea complet\ a chipu-
lui lui Dumnezeu în om. Omul n-a murit cu totul pentru cele
dumnezeie[ti. El s-a îmboln\vit. Chipul lui Dumnezeu în el a
sl\bit, s-a întunecat.

Prin p\catul str\mo[esc, primii oameni au pierdut sfin]e-

nia, cur\]ia [i putin]a de a nu muri77. Pierz=nd harul, ei au pierdut
[i roadele harului. Dac\ ar fi ascultat porunca dumnezeiasc\,
Adam [i-ar fi asigurat, cu ajutorul lui Dumnezeu, putin]a de a

75 H. Andrutsos, op. cit., pp. 160, 166; Sf. Ciprian, Despre bunul

r\bd\rii 19, Migne, PL, IV, col. 634.
76 Sf. Ioan Damaschin, Omilie la smochinul uscat 3, Migne, PG, XCVI,

col. 580.
77 Sf. Chiril al Alexandriei, Comentar la Scrisoarea c\tre Romani 5,18,

Migne, PG, LXXIV, col. 789.



34

nu muri, la care ar fi contribuit [i pomul vie]ii, de care el nu s-a
putut folosi, fiindc\ a fost scos din Rai (Facerea 3,22-23).

Prin p\catul lor, primii oameni [i-au pierdut lini[tea
des\v=r[it\ a trupului, c\ci p\catul a trezit în ei pofta c\rnii.
Desp\r]i]i de cele ve[nice [i lunec=nd spre pieire, trupurile lor
s-au deschis pl\cerilor [i necur\]iilor. Firea întreag\ s-a îmboln\vit

de p\cat „prin neascultarea unuia singur”78. Pierz=nd harul care-i
acoperea, ei au fost dezbr\ca]i de în\l]area spre Dumnezeu [i
de privirea direct\ a lui Dumnezeu.

Pedeapsa cea mai mare a p\catului a fost moartea, care,
dup\ Sf=ntul Apostol Pavel, este „plata p\catului” (I Corinteni
15,22); moartea, cu cele trei trepte ale ei: trupeasc\, sufle-
teasc\ [i ve[nic\. Dumnezeu Însu[i a vestit primilor oameni c\
vor muri, dac\ nu vor asculta porunca (Facerea 2,17). Neas-

cult=nd-o, pedeapsa lor a fost moartea79. Nu trebuie s\ se cread\
c\ Adam [i Eva [i-au atras aceast\ pedeaps\ pentru c\ au m=ncat
dintr-un anumit pom purt\tor de nenorociri [i de moarte, ci

numai pentru c\ au c\lcat porunca dumnezeiasc\80.

Dup\ facerea lumii, Dumnezeu Se îngrije[te de ea?

Dumnezeu Se îngrije[te de lume. Aceast\ lucrare prin care
Dumnezeu Se îngrije[te de lume se nume[te pronie sau provi-
den]\. Prin pronie, Dumnezeu p\streaz\ lumea în totalitatea ei
[i fiecare lucru [i fiin]\ în parte, le ocrote[te [i le îndreapt\, prin
diferite mijloace, spre scopurile pentru care au fost create. Pronia
sprijin\ orice lucrare bun\. De ea ]ine profe]ia în Vechiul Testament

78 Sf. Chiril al Alexandriei, Comentar la Scrisoarea c\tre Romani 5,8,

Migne, PG, LXXIV, col. 789.
79 Teofil al Antiohiei, C\tre Autolic 2,25, Migne, PG, VI, col. 1092;

Sf. Metodiu de Olimp, Banchetul celor 10 fecioare, Cuv. 3,6, Migne, PG,

XVIII, col. 69; Sf. Atanasie, Despre ~ntruparea Cuv=ntului 4,5, Migne,

PG, XXV, col. 104.
80 Teofil al Antiohiei, op. cit., 2,25 CA, 8, col. 124.
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[i planul m=ntuirii. Ea se arat\ în toate lucrurile lumii, de la
cele mai mici p=n\ la cele mai mari, pe care Dumnezeu le

cunoa[te [i le îngrije[te81, cum ne spune M=ntuitorul Însu[i:
„Privi]i la p\s\rile cerului, c\ nici nu seam\n\, nici nu secer\,
nici nu adun\ în jitni]e, [i Tat\l vostru Cel ceresc le hr\ne[te”
(Matei 6,26). „Au doar nu se v=nd dou\ vr\bii pentru un ban?
{i nici una dintre ele nu va c\dea pe p\m=nt f\r\ [tirea Tat\lui
vostru.” (Matei 10, 29) „Dumnezeu”, zice Sf=ntul Ioan Gur\ de
Aur, „nu numai c\ a adus la lumin\ zidirea, dar dup\ ce a
adus-o, o îngrije[te. De zici îngeri, de zici arhangheli, de zici
puterile cele de sus, de zici toate cele v\zute [i nev\zute, toate
acestea se bucur\ de pronia Lui. F\r\ aceast\ lucrare ele se

duc, se scurg [i pier.”82 Iar Clement Alexandrinul zice: „Înf\]i-
[area, ordinea [i m\iestria lucrurilor v\zute ne arat\ pronia

dumnezeiasc\”83.
Prin pronie, Dumnezeu nu numai c\ p\streaz\, dar [i con-

duce lumea spre mai mult\ via]\ (Ioan 10,10), spre des\v=r-

[irea [i transfigurarea întregii crea]ii (Evrei 2,5)84. Sf. Efrem
Sirul scrie despre pronie astfel: „Am v\zut case [i m-am g=ndit
la gospodar. Am v\zut lumea [i am în]eles pronia. Am v\zut
corabie f\r\ c=rmaci scufund=ndu-se. Am v\zut faptele oame-
nilor neispr\vind nimic f\r\ Dumnezeu, Care le conduce. Am
v\zut cet\]i [i republici deosebite în constitu]ia lor [i am în]eles
c\ toate exist\ prin r=nduiala lui Dumnezeu. Turma este de la

p\stor, iar cre[terea tuturor pe p\m=nt este de la Dumnezeu”85.
Prin pronie, Dumnezeu opre[te r\ul [i îl întoarce spre

bine, cum ne spune M\rturisirea lui Dositei: „Cele rele le [tie

81 M\rturisirea Ortodox\ I,30.
82 Sf. Ioan Gur\ de Aur, Despre Cel de o fiin]\, contra Anomeilor 12,

Migne, PG, XLVIII, col. 810.
83 Clement Alexandrinul, Covoare 5,l,6,2, Migne, PG, IX, col. 16.
84 Sf. Grigorie Teologul, La Sf. Botez 45, Migne, PG, XXXVI, col. 424.
85 Sf. Efrem Sirul, Mustrarea de sine, Assemanni Graece I, p. 123.
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mai dinainte [i le îng\duie Dumnezeu, dar El nu Se îngrije[te
de ele, pentru c\ nici nu le-a f\cut. Dar odat\ înt=mplate, ele
sunt îndreptate spre ceva folositor de c\tre nesf=r[ita bun\tate,
care, f\r\ s\ le fi f\cut, le îmbolde[te spre mai bine c=t este în

puterea acestora”86.
Dumnezeu p\streaz\ [i conduce lumea, conlucr=nd cu

puterile f\pturilor, nu f\r\ ele.

86 M\rturisirea lui Dositei 5, Mih\lcescu, Bekenntnisse..., p. 162.
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~nv\]\tura despre

Dumnezeu-Fiul

Care sunt articolele din Simbolul credin]ei despre
Dumnezeu-Fiul?

Articolele din Simbolul credin]ei despre Dumnezeu-Fiul

întrupat sunt: art. II – art. VII.

Ce ne înva]\ aceste articole privite laolalt\?

Ele ne vorbesc despre cea mai mare [i mai minunat\ fapt\

a iubirii lui Dumnezeu fa]\ de noi. Ele ne spun c\ Cel ce ne-a

mântuit pe noi este Însu[i Fiul lui Dumnezeu, iar mântuirea

ne-a înf\ptuit-o prin întruparea Sa ca om, prin înv\]\tura [i

prin moartea Sa pe Cruce [i învierea din mor]i, dup\ care S-a

în\l]at la ceruri întru slav\, de-a dreapta Tat\lui.

Mult\ iubire ne-a ar\tat Dumnezeu [i prin facerea lumii [i

a oamenilor, despre care ne vorbe[te articolul I din Simbolul

credin]ei. Dar dovada cea mai mare a iubirii nem\rginite ce

ne-o poart\ ne-a ar\tat-o prin aceea c\ pe Însu[i Fiul S\u L-a

trimis în lume, ca om, [i L-a dat mor]ii pe Cruce „pentru noi,

oamenii, [i pentru a noastr\ mântuire”.

Despre aceast\ iubire ne spune chiar Fiul lui Dumnezeu,

Cel ce a venit în lume: „C\ a[a a iubit Dumnezeu lumea, încât

[i pe Fiul S\u Cel Unul-N\scut L-a dat, ca tot cel ce crede întru

El s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]\ ve[nic\” (Ioan 3,16).

Iar Sfântul Atanasie spune: „Fiindu-I mil\ de neamul nostru

[i înduio[ându-Se de sl\biciunea noastr\ [i mi[cat de stric\ciunea
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noastr\ [i nesuferind stric\ciunea mor]ii asupra noastr\, ca s\

nu piar\ ceea ce a f\cut [i ca s\ nu se z\d\rniceasc\ lucrarea Tat\lui,

~[i ia trup, [i acesta nu deosebit de al nostru..., [i d\ mor]ii

propriul S\u trup”87.

Aveau oamenii trebuin]\ de aceast\ întrupare?

Aveau neap\rat\ trebuin]\. Am v\zut c\ prin neascultarea

lui Adam a p\truns p\catul [i moartea în to]i oamenii. P\catul

acesta pusese o du[m\nie (Rom. 5,10) între ei [i Dumnezeu, fiind

to]i „fii ai mâniei” (Efes. 2,3; Rom. 5,9), c\ci îi înr\ise [i le

sl\bise puterea de a face binele, încât, în loc de a face binele

pe care-l voia Dumnezeu [i îl cerea cugetul lor, f\ceau mereu

r\ul. Din aceast\ pricin\, cugetul îi mustra necontenit. Iar aceasta

era un semn c\ ~nsu[i Dumnezeu era nemul]umit. Dar Dumne-

zeu ~[i ar\ta nemul]umirea [i prin pedepsele ce le aducea peste

oameni. C\ci nu putea l\sa p\catul neosândit (Rom. 5,18). De

altfel, însu[i p\catul pe care îl f\ceau oamenii producea în ei griji,

boli [i necazuri, iar între oameni, pizm\, ur\, ceart\ [i r\zboaie.

Pe deasupra tuturor, Dumnezeu a pedepsit îns\ p\catul cu

moartea (Rom. 5,12), ca s\ nu fie „r\utatea f\r\ de moarte”

(Molitva la mor]i). To]i mureau [i prin moarte se duceau la

moartea ve[nic\, adic\ la chinurile f\r\ de sfâr[it.

Dar aceasta era o stare prea chinuitoare [i nu putea fi r\bdat\

nici de iubirea lui Dumnezeu. Se cerea mântuirea omului din

ea.

Nu puteau s\-[i dea oamenii în[i[i mântuirea
din aceast\ stare?

Nu puteau. C\ci, de[i ei sufereau de r\ul care-i st\pânea,
nu puteau sc\pa de el, firea lor era sl\bit\ de p\cat, erau robii

87 Sf. Atanasie, Despre Întruparea Cuvântului, cap. 8, trad. Gh. Popescu-

Pietrile, Bucure[ti, 1905, p. 29; Sf. Atanasie cel Mare, Scrieri, partea I,

trad. Pr. Prof. D. St\niloae, Bucure[ti, 1987, p. 99.
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p\catului. Aceast\ stare chinuitoare o descrie Sf. Apostol Pavel
astfel: „Nu fac binele pe care-l voiesc, ci r\ul pe care nu-l
voiesc, pe acela îl s\vâr[esc. Iar dac\ fac ceea ce nu voiesc eu,
nu eu fac aceasta, ci p\catul care locuie[te în mine” (Rom.
7,19-20). Nici un om nu-i putea mântui pe ceilal]i de p\cat, c\ci
fiecare era „rob legii p\catului” (Rom. 7,23), [i nu se putea
sc\pa nici pe sine însu[i din aceast\ robie. Ei nu puteau face
aceasta nici to]i la un loc. Iat\ ce spune Sfântul Atanasie: „C\ci
dup\ ce to]i au fost lovi]i în suflet [i tulbura]i de în[el\ciunea
diavoleasc\ [i de de[ert\ciunea idolilor, cum era cu putin]\ ca
omul s\ întoarc\ sufletul [i mintea oamenilor? Dar poate s\
zic\ cineva c\ lumea întreag\ ar fi putut face aceasta. Dar dac\
lumea ar fi putut, nu s-ar fi f\cut atâtea mari rele. C\ci lumea

exista [i totu[i oamenii se t\v\leau în atâtea mari rele”88.

Nu-i putea mântui nici m\car vreun înger?
Trebuia s\ vin\ Însu[i Fiul lui Dumnezeu?

Nu-i putea mântui nici un înger. Întâi, pentru c\ împ\ca-

rea cu Dumnezeu trebuia s\ fie o fapt\ la care s\ ia parte Însu[i

Dumnezeu. Al doilea, pentru c\ oamenii trebuiau s\ fie sc\pa]i

[i de moarte. Iar moartea nu putea fi înl\turat\ decât prin via]a

f\r\ de sfâr[it, care este numai la Dumnezeu. Numai Dumne-

zeu a putut da prima dat\ via]\ oamenilor; numai El o putea da

[i a doua oar\. Sfântul Atanasie spune: „Nu era cu putin]\ nici

prin îngeri, deoarece ei nu sunt chipuri dup\ care omul s\ fie

creat dup\ asem\narea lor. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu

a venit în persoan\, ca unul care este chipul Tat\lui, ca s\

poat\ reînnoi pe omul cel creat dup\ chipul Lui”89.

88 Sf. Atanasie, Despre Întruparea Cuvântului, cap. 14, trad. cit., p. 29.
89 Ibidem, cap. 13, dup\ Sf. Atanasie cel Mare, Scrieri, Partea I, trad. Pr.

Prof. D. St\niloae, Bucure[ti, 1987, p. 107.
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Dar nu putea s\ fac\ aceasta Fiul lui Dumnezeu
stând în cer [i nef\cându-Se om?

Dumnezeu, în în]elepciunea Sa, a socotit c\ nu este potrivit

s\ mântuiasc\ pe oameni de departe. Aceasta pentru foarte

multe motive, dintre care mai importante sunt trei.

Care este primul din aceste motive?

Primul motiv este c\ dreptatea cerea ca, precum un om a

c\lcat legea ascult\rii de Dumnezeu, un Om se c\dea s\ [i is-

p\[easc\, împlinind aceast\ lege prin ascultare [i pl\tind cu

via]a Sa nevinovat\ c\lcarea celorlal]i: „Precum prin neascul-

tarea unui om s-au f\cut p\c\to[i cei mul]i, tot a[a [i prin as-

cultarea Unuia, se vor face drep]i cei mul]i” (Rom. 5,19). Trebuia,

cu alte cuvinte, ca împ\carea între Dumnezeu [i om s\ se fac\

nu numai prin fapta lui Dumnezeu, ci [i a omului. Sfântul

Grigorie de Nyssa spune: „Dup\ ce moartea intrase în lume

prin neascultarea unui om, a fost izgonit\ prin ascultarea altui

Om. Iat\ pentru ce S-a f\cut ascult\tor pân\ la moarte: ca s\

vindece prin ascultare p\catul neascult\rii [i s\ nimiceasc\ prin

învierea Sa moartea, care intrase în lume prin neascultare”90.

De aceea S-a f\cut Fiul lui Dumnezeu [i om, ca s\ lucreze

în numele oamenilor, dar fapta Lui, ca a Celui ce era [i Dum-

nezeu, s\ aib\ un pre] care s\ covâr[easc\ vina tuturor oame-

nilor. „Cel ce a murit pentru noi”, spune Sfântul Chiril al Ieru-

salimului, „nu era de un pre] mic; nu era o oaie necuvânt\-

toare, nu era un om de rând, nu era nici un înger, ci Dumne-

zeu, f\cut om. F\r\delegea p\catului nu era a[a de mare pe cât

dreptatea Celui mort din pricina noastr\; nu am p\c\tuit a[a de

90 Sf. Grigorie de Nyssa, La întâmpinarea Domnului, Migne, PG, XLVI,

col. 729.
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mult cât pre]uia dreptatea Celui ce {i-a pus sufletul pentru

noi”91.

Luând firea noastr\ [i ]inând-o curat\ [i împlinind cu ea legea

ascult\rii de Dumnezeu [i isp\[ind cu sângele ei v\rsat pe Cruce

c\lcarea oamenilor, a sc\pat-o de osând\ [i ne-a împ\cat cu

Dumnezeu. „Vr\jma[i fiind”, zice Sfântul Apostol Pavel, „ne-am

împ\cat cu Dumnezeu prin moartea Fiului S\u” (Rom. 5,10 [i

II Cor. 5,18). Firea noastr\, care înainte avea în ea urâ]enia

neascult\rii [i era purtat\ de cei ce erau du[mani lui Dumne-

zeu, a ajuns acum firea curat\ a Fiului S\u preaiubit. Privind

cu iubire la Fiul S\u, Dumnezeu privea cu iubire [i la firea

noastr\ pe care o purta El. Iubind pe Fiul S\u, Cel ce S-a f\cut

ascult\tor pân\ la moarte, Dumnezeu iubea totodat\ pe om.

Dumnezeu nu mai vedea acum firea noastr\ ca pe cea care a

c\lcat legea [i drept urmare trebuie s\ moar\, ci ca pe firea

care a isp\[it c\lcarea legii [i este vrednic\ s\ se împ\rt\[easc\

de via]\. {i iubirea lui Dumnezeu fa]\ de firea noastr\, purtat\

de Fiul S\u, avea s\ se r\sfrâng\ asupra tuturor celor ce purtau

aceast\ fire [i se lipeau prin credin]\ de Fiul S\u. De aceea

spune Sfântul Apostol Pavel c\ în Fiul lui Dumnezeu „avem

r\scump\rarea prin sângele Lui, adic\ iertarea p\catelor” [i c\

„printr-~nsul a binevoit s\ împace toate cu Sine, f\când pace

prin sângele Crucii Lui”. Sau [i mai limpede: „{i pe voi, care

era]i oarecând înstr\ina]i [i vr\jma[i cu mintea voastr\ c\tre

lucrurile rele, de acum v-a împ\cat prin moarte, în carnea

trupului Lui, ca s\ v\ pun\ pe voi sfin]i [i f\r\ de prihan\ [i

nevinova]i înaintea Sa” (Col. 1,14.20-22).

Iubindu-ne acum Dumnezeu întru Iisus Hristos, ne face

parte de aceea[i mo[tenire a bun\t\]ii Sale, de care Se

împ\rt\[e[te Iisus Hristos ca Fiu al S\u, socotindu-ne [i pe noi

91 Sf. Chiril al Ierusalimului, Catehezele 13,33, trad. Pr. D. Fecioru, Bu-

cure[ti, 1945, vol. II, p. 349.
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ca pe ni[te fii ai S\i: „Iar dac\ suntem fii, suntem [i mo[teni-

tori, mo[tenitori ai lui Dumnezeu [i împreun\-mo[tenitori cu

Hristos, dac\ p\timim împreun\ cu El, ca împreun\ cu El s\ ne

[i pream\rim” (Rom. 8,17).

Dar al doilea motiv al Întrup\rii care este?

Al doilea motiv pentru care S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu

a fost ca s\ ne arate c\ dragostea Lui fa]\ de noi este a[a de

mare, c\ El nu mai st\ departe de noi, ci Se face om ca noi, ia

firea noastr\ [i vine între noi ca s\ vorbeasc\ cu noi în graiul

nostru [i s\ ne înve]e fa]\ c\tre fa]\, nu prin al]ii, ca în Vechiul

Testament. El voia astfel s\ ne câ[tige [i mai mult inima, prin

dragostea Sa, [i s\ ne dea pild\ v\zut\ de cum trebuie s\ se

poarte un om adev\rat ca s\ plac\ lui Dumnezeu. {i El nu S-a

f\cut om numai pentru o vreme, ci pentru vecii vecilor, r\mâ-

nând în leg\tur\ cu noi [i ar\tând cât de mult pre]uie[te [i iu-

be[te pe oameni. „Mântuitorul a venit”, spune Sfântul Ioan

Damaschin, „ca s\ Se fac\ p\rta[ firii noastre, ca s\ ne înve]e

prin pildele Sale calea virtu]ii, ca s\ ne scape de stric\ciune

prin comuniunea cu via]a, f\cându-Se încep\tura învierii

noastre.”92

Care este al treilea motiv al Întrup\rii?

Al treilea motiv se vede chiar din cuvintele de mai sus ale

Sfântului Ioan Damaschin. Fiul lui Dumnezeu S-a mai întru-

pat ca, unind firea noastr\ cu firea Sa dumnezeiasc\, f\când-o

firea Lui Însu[i, ea s\ nu mai poat\ s\ se dep\rteze de Dum-

nezeu, s\ nu mai poat\ s\ lucreze împotriva Lui, ca acest

templu s\ nu se mai poat\ ruina, ci s\ fie de-acum mereu plin

[i str\b\tut de Dumnezeu. Altfel ar fi fost cu putin]\ ca firea

noastr\, odat\ mântuit\, iar\[i s\ se piard\. În acela[i timp,

92 Dogmatica, Cartea a IV-a, cap. 4, trad. Pr. D. Fecioru, 1938, p. 239.
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numai a[a a putut s\ scape cu adev\rat [i pentru totdeauna

firea omeneasc\ de stric\ciune [i de moarte, unind-o strâns cu

Sine Cel ce era izvorul nestric\ciunii [i al nemuririi. Prin firea

noastr\ zidit\ acum în Dumnezeu, to]i putem fi „zidi]i întru

Hristos” (Efes. 2,10). Noi putem adic\ acum s\ st\m mai u[or,

dac\ vrem, în leg\tur\ cu Fiul lui Dumnezeu, c\ci El e [i om

ca noi, nu numai Dumnezeu. Iar stând prin credin]\ [i prin

dragoste în leg\tur\ cu El, ne afl\m zidi]i în El, împreun\ cu

firea Sa omeneasc\, aflat\ în El. De aceea spune Sfântul

Apostol Pavel c\ precum în Fiul lui Dumnezeu au fost zidite [i

a[ezate toate la început, când s-au f\cut, cu atât mai mult

acum, luând El firea noastr\, ne a[az\ iar\[i în El [i mai deplin,

pe to]i cei ce vrem. Drept aceea ne îndeamn\: „Întru El s\

umbla]i, înr\d\cina]i [i zidi]i fiind într-~nsul” (Col. 2,6-7).

Sf. Chiril al Alexandriei înf\]i[eaz\ motivul al treilea

astfel: „Cum putea omul de pe p\mânt, c\zut în moarte, s\ se

întoarc\ la nestric\ciune? Era nevoie ca trupul muritor s\ se

împ\rt\[easc\ din puterea de via]\ a lui Dumnezeu. Iar puterea

d\t\toare de via]\ a lui Dumnezeu-Tat\l este Cuvântul Cel

Unul-N\scut”93.

Dac\ numai Fiul lui Dumnezeu f\cut om putea s\
mântuiasc\ omenirea de p\cat [i de moarte, de ce
nu S-a f\cut mai curând om? De ce a l\sat Dumnezeu
s\ treac\ un timp atât de îndelungat de la c\derea
lui Adam pân\ la trimiterea Fiului S\u?

Era trebuin]\ de o preg\tire a oamenilor ca s\ primeasc\

pe Mântuitorul, atunci când va veni. C\ci nu ajungea ca Mân-

tuitorul s\ vin\ [i s\ moar\ pentru oameni. Trebuia ca [i ei s\-L

primeasc\ cu credin]\. Altfel nu se putea înf\ptui mântuirea

lor. {i anume, trebuiau preg\ti]i ca s\ poat\ crede c\ Iisus

93 La Luca 5,19, Migne, PG, LXXIII, col. 908.
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Hristos este Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat [i c\ numai prin

El se pot mântui.

Cum s-a f\cut aceast\ preg\tire?

În dou\ feluri: întâi, prin cre[terea r\ului [i deodat\ cu

aceasta a convingerii oamenilor c\ nu se pot mântui prin pu-

terile lor; al doilea, prin sporirea ve[tilor de la Dumnezeu c\ le

va trimite un Mântuitor [i c\ Mântuitorul Acesta va fi chiar

Fiul S\u. {coala aceasta de preg\tire a f\cut-o Dumnezeu în

alt chip cu poporul evreu. Pe p\gâni i-a preg\tit pe calea firii,

pe evrei pe o cale mai presus de fire, într-un chip mai l\murit,

ca din înv\]\tura dat\ lor s\ trag\ folos [i popoarele p\gâne.

Cum au fost preg\ti]i p\gânii [i evreii prin
cre[terea r\ului [i a convingerii c\ nu se pot mântui
prin puterile lor?

P\gânii [i evreii au fost preg\ti]i în primul rând prin aceea

c\ i-a l\sat s\ sporeasc\ în p\cat. Dac\ ar fi vrut Dumnezeu s\-i

mântuiasc\ pe oameni îndat\ dup\ c\dere, poate c\ ei nu [i-ar fi dat

seama de toate nenorocirile ce le aduce cu sine p\catul. Pe

lâng\ aceasta, la început oamenii ar fi crezut c\ pot sc\pa de

r\u numai prin puterile lor [i c\ n-au trebuin]\ de Dumnezeu.

A trebuit s\ li se lase mii de ani, ca, pe de o parte, s\ guste

toat\ otrava r\ului [i s\ se scârbeasc\ de el, pe de alta, s\ vad\

c\ toate încerc\rile lor de a sc\pa de r\u sunt zadarnice. A[a au

c\zut popoarele p\gâne în cele mai grele r\t\ciri, închinându-se

la dobitoace [i la pietre [i aducându-le jertfe vie]i omene[ti.

Evreii, cu toate c\ erau c\l\uzi]i îndeaproape de Dumnezeu, se

ab\teau [i ei tot mai tare spre r\u. Când s-a înmul]it r\ul,

Dumnezeu le-a dat Legea pe muntele Sinai (Ie[irea, cap. 20),

ca s\ le arate limpede cum trebuie s\ vie]uiasc\. Dar, din cauza

p\catului din ei, în loc s\ asculte de Lege, se înc\p\]ânau [i

mai tare s\ o calce, încât legea li s-a f\cut spre înmul]irea
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p\catului. „Pentru c\lc\rile de porunci a fost ad\ugat\ legea”,

zice Sfântul Apostol Pavel (Gal. 3,19), [i tot el zice: „P\catul

luând îndemn prin porunc\, m-a am\git [i m-a omorât prin ea”

(Rom. 7,11).

Legea era bun\ [i sfânt\, [i totu[i ea s-a f\cut omului spre

moarte. „P\catul, ca s\ se arate p\cat, prin ce era bun mi-a adus

moartea, ca s\ se fac\ peste m\sur\ de p\c\tos p\catul prin

porunc\” (Rom. 7,13). Înmul]indu-se p\catul, omul î[i d\dea

seama c\ nici prin Lege nu se poate mântui, m\car c\ este de

la Dumnezeu. Legea nu-l putea ajuta, pentru c\ prin ea Dum-

nezeu îi ar\ta numai care este binele, nu-i d\dea [i ajutorul S\u

ca s\-l împlineasc\, ci îl l\sa pe om la puterile lui.

Nu-i d\dea Dumnezeu ajutorul S\u, pentru c\ omul nu l-ar

fi primit, deoarece se încredea înc\ în puterile lui. De aceea,

Dumnezeu îl l\sa în mândria c\ se poate mântui singur, c\

poate împlini singur poruncile Legii. Dar cu cât Legea ar\ta

mai limpede în\l]imea binelui, cu atât omul î[i d\dea seama c\

este mai departe de El, c\ este mai p\c\tos. Acest lucru îl vedea

evreul cu ajutorul Legii scrise pe tablele Legii, iar p\gânul, cu

ajutorul Legii scrise în inima sa, cu ajutorul con[tiin]ei. „V\d

cele bune”, zice un poet p\gân, „le admit, dar fac totdeauna

cele rele”94. {i a[a, prin Lege, pe de o parte se înmul]ea p\ca-

tul, pe de alta omul î[i da tot mai mult seama de neputin]a lui

de a se mântui de p\cat [i, în loc de a se mai încrede în puterile

lui, era tot mai convins c\ numai Dumnezeu ~nsu[i, prin

puterea, adic\ prin harul Lui, îl poate mântui. Iat\ de ce Sf. Apostol

Pavel zice: „C\ci Legea n-a des\vâr[it nimic, iar în locul ei î[i

face cale o n\dejde mai bun\, prin care ne apropiem de

Dumnezeu” (Evr. 7,19).

94 Ovidiu, Video meliora proboque deteriora sequor (Metamorfoze,

VII 20-21). 
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Cum a preg\tit Dumnezeu pe oameni, prin ve[tile
ce li le da, c\ va veni El Însu[i s\-i mântuiasc\?

Prima f\g\duin]\ pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor c\
le va trimite un Mântuitor a fost îndat\ dup\ c\dere. Era prima
lor mângâiere în nenorocirea ce i-a ajuns. Dumnezeu îi spune
[arpelui c\ cineva se va na[te din femeie, care-i va zdrobi capul:

„Du[m\nie voi pune între tine [i femeie, [i între s\mân]a ta [i
s\mân]a ei; aceasta va zdrobi capul t\u, iar tu îi vei în]epa c\l-
câiul” (Facerea 3,15).

Dar ve[ti tot mai limpezi despre Mântuitorul, Care avea s\
vin\, le d\ Dumnezeu evreilor prin proorocii Vechiului Testa-

ment, c\ci pe vremea lor se înmul]ise [i r\utatea între oameni.
De aceea proorocii, plângând [i suferind, ziceau: „Cine va da
din Sion mântuirea?” (Ps. 13,7), sau se rugau: „Doamne, pleac\
cerurile [i Te pogoar\” (Ps. 143,5). Dumnezeu, milostivindu-Se
de aceast\ rug\ciune, spune oamenilor: „Va veni îndat\ în templul
S\u Domnul, pe Care ~l c\uta]i” (Maleahi 3,1) sau: „A[a vor-

be[te Domnul Dumnezeu, Care strânge pe cei risipi]i ai lui
Israel: „Voi mai strânge [i alte neamuri la cei strân[i acum din
el” (Isaia 56,8).

{i ca lumea s\-L cunoasc\ atunci când va veni, Domnul d\
foarte multe semne dup\ care va putea fi cunoscut. El nu va
veni cu asprime, ci blând [i smerit, c\lare pe mânz de asin:

„Bucur\-te foarte, fiic\ a Sionului, vesele[te-te, fiica Ierusali-
mului, c\ci, iat\, împ\ratul t\u vine la tine drept [i biruitor;
smerit [i c\lare pe asin, pe mânzul asinei” (Zah. 9,9). Va veni
nu ca s\ domneasc\ asemenea împ\ra]ilor p\mânte[ti, ci ca s\
elibereze prin sângele S\u pe cei robi]i p\catului: „Iar pentru

tine, pentru sângele leg\mântului (Testamentului) t\u, voi da
drumul robilor t\i din fântâna f\r\ ap\” (Zah. 9,11).

Smerenia întru care va veni, p\timirea [i moartea Lui pentru
p\catele altora le preveste[te proorocul Isaia în toat\ am\nun-
]imea: „{i L-am v\zut pe El f\r\ chip [i f\r\ frumuse]e... {i
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p\catele noastre le poart\ [i pentru noi rabd\ durere..., iar El S-a
r\nit pentru p\catele noastre [i a p\timit pentru f\r\delegile
noastre, certarea împ\c\rii noastre pre Dânsul [i cu rana Lui
noi to]i ne-am vindecat... {i chinuit a fost, dar El S-a supus [i

nu {i-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere S-a adus [i
ca o oaie f\r\ de glas înaintea celor ce-o tund, a[a nu {i-a des-
chis gura Sa. C\ s-a luat de pe p\mânt via]a Lui [i pentru f\r\-
delegile poporului meu a fost adus la moarte” (Isaia 53,2.4-
5.7-8).

Chiar [i timpul [i locul venirii Mântuitorului au fost prezise

de prooroci. Proorocul Daniel a prezis c\: „De la ie[irea poruncii

ca iar\[i s\ se zideasc\ Ierusalimul”, adic\ de la anul 457 î.Hr.

[i pân\ „se va sfâr[i p\catul [i se vor [terge f\r\delegile” (9,24-25),

vor trece 70 de s\pt\mâni de ani, adic\ 490 de ani, r\stimp

care tocmai bine s-a împlinit la anul 33 dup\ Hristos, când Mân-

tuitorul a zdrobit puterea p\catului, prin moartea pe Cruce. Iar

proorocul Miheia a prezis c\ Mântuitorul Se va na[te în Betleem

(Miheia 5,1). S-a prezis apoi, prin Isaia Proorocul, [i chipul

mai presus de fire al na[terii Mântuitorului din fecioar\: „Iat\,

Fecioara va lua în pântece [i va na[te fiu [i vor chema numele

Lui Emanuil” (adic\ Dumnezeu cu noi) (Isaia 7,14). De ase-

menea c\ El Se va na[te dup\ trup din s\mân]a lui David: „O

dat\ M-am jurat pe sfin]enia Mea: Oare voi min]i pe David?

Semin]ia lui va r\mâne în veac [i scaunul lui ca soarele înaintea

Mea [i ca luna întocmit\ în veac” (Ps. 88,35-36).

Toate aceste proorocii aveau s\ ajute credin]a oamenilor

prin faptul c\ ele s-au împlinit în Iisus Hristos.

Pentru ca oamenii s\ poat\ primi pe Iisus Hristos ca Dum-

nezeu, mai trebuia ca Dumnezeu s\-i ridice din credin]a lor

r\t\cit\ în mul]i idoli la credin]a într-un singur Dumnezeu,

atotputernic [i iubitor, dar Care are un Fiu nedesp\r]it de El,

dup\ fiin]\.
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Cum au fost ridica]i oamenii la aceast\ credin]\
într-un singur Dumnezeu, Care are îns\ un Fiu?

În credin]a într-un singur Dumnezeu a fost crescut cu grij\

poporul evreu, ca prin el s\ fie s\dit\, cu vremea, aceast\

credin]\ [i la celelalte popoare. Încet, ca s\ nu-i fie primejduit

credin]a într-un singur Dumnezeu, i s-a t\lm\cit apoi popo-

rului evreu, prin prooroci, c\ Dumnezeu Cel Unul are un Fiu,

Care va veni s\ mântuiasc\ lumea, [i un Duh Sfânt. La facere,

Dumnezeu gr\ie[te c\tre celelalte persoane dumnezeie[ti: „S\

facem om dup\ chipul [i asem\narea Noastr\”, ad\ugând

îndat\: „{i a f\cut Dumnezeu pe om, dup\ chipul S\u; dup\

chipul lui Dumnezeu l-a f\cut” (Facerea 1,26-27), ca s\ arate c\

cele trei Persoane sunt o singur\ fiin]\ dumnezeiasc\. Tot acela[i

tâlc îl are [i ar\tarea lui Dumnezeu la stejarul lui Mamvri, în

chipul celor trei c\l\tori (Facerea 18,2). David cunoa[te apoi

l\murit c\ Dumnezeu are un Fiu, când vede pe Domnul (Dum-

nezeu-Tat\l) zicând Domnului S\u (lui Dumnezeu-Fiul): „{ezi

de-a dreapta Mea pân\ ce voi pune pe vr\jma[ii T\i a[ternut

picioarelor Tale” (Ps. 109,1), sau când aude pe Dumnezeu-

Tat\l zicând c\tre Dumnezeu-Fiul: „Fiul Meu e[ti Tu, Eu

ast\zi Te-am n\scut. Cere de la Mine [i-}i voi da neamurile

mo[tenirea Ta. {i st\pânirea Ta, marginile P\mântului” (Ps. 2,7-8).

Prin înrâurirea evreilor, care de la robia babilonic\ erau

împr\[tia]i printre toate popoarele, [i prin c\l\uzirea tainic\ a

Cuvântului lui Dumnezeu, s-au ridicat apoi [i din celelalte

neamuri mul]i filosofi, la ideea c\ exist\ un singur Dumnezeu

[i Cuvântul sau Ra]iunea Lui lucreaz\ în lume, cu deosebire în

mintea oamenilor lumina]i.

Astfel, aproape de venirea Mântuitorului, lumea se afla în

starea ciudat\ c\, pe de o parte, cu mintea, se ridicase la ideea

unui singur Dumnezeu atotputernic [i plin de iubire fa]\ de oa-

meni, Care avea s\ trimit\ pe cineva de la Sine, pentru mântuirea
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lumii, iar pe de alta, cu via]a, se afla în cea mai mare dec\dere

[i neputin]\ moral\. Starea aceasta îi f\cea pe oameni s\ a[tepte

mântuirea de la Dumnezeu [i când a venit Mântuitorul le-a

ajutat s\-L poat\ primi pe El [i înv\]\tura Lui despre Dumnezeu.

Aceast\ preg\tire a fost de ajuns ca omenirea s\
primeasc\ pe Iisus Hristos ca Dumnezeu?

Nu, n-a fost de ajuns. Dac\ ar fi fost de ajuns, ar fi trebuit

s\-L primeasc\ to]i evreii [i cei mai mul]i dintre filosofi. La

toate cele spuse s-au ad\ugat ca temeiuri de credin]\: 1) înv\-

]\tura Sa, cum n-a fost alta mai înalt\; 2) via]a Sa, cum n-a

fost alta mai curat\, [i 3) minunile Sale, dintre care mai ales

Învierea [i În\l]area Sa la cer. Dar toate aceste temeiuri sunt

întrecute de puterea cu care a lucrat [i lucreaz\ El pân\ ast\zi

asupra sufletelor care se deschid cuvântului S\u, înnoindu-le

[i s\dind în ele convingerea nestr\mutat\ c\ El este Dumnezeu.

Credin]a în Hristos vine în primul rând din harul lui Dumne-

zeu, nu din cânt\rirea cu mintea a temeiurilor pomenite. Dar

motivele acelea preg\teau mintea omului pentru primirea acestui

har. Pentru noi, cre[tinii, unul dintre motivele cele mai puternice,

care preg\tesc mintea noastr\ s\ primeasc\ harul credin]ei [i s\

conlucreze cu el, este îns\[i existen]a cre[tinismului de dou\

mii de ani încoace, însu[i faptul c\ de atunci [i pân\ azi sute de

milioane de suflete au crezut f\r\ încetare în dumnezeirea lui

Iisus.

Care este credin]a Bisericii noastre în dumnezeirea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos?

R\spunsul mai am\nun]it la aceast\ întrebare îl d\ arti-

colul II al Simbolului credin]ei, primul dintre cele [ase arti-

cole (II-VII), care se ocup\ de Persoana [i lucrarea mântui-

toare a Domnului nostru Iisus Hristos. C\ci acest articol cuprinde



50

în forma cea mai scurt\, dar în mod deplin, înv\]\tura Bisericii

despre dumnezeirea lui Iisus Hristos.

Care este acest articol?

Acest articol este: „{i întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul

lui Dumnezeu, Unul-N\scut, Care din Tat\l S-a n\scut mai

înainte de to]i vecii: Lumin\ din lumin\, Dumnezeu adev\rat

din Dumnezeu adev\rat, n\scut, nu f\cut, Cel ce este de o

fiin]\ cu Tat\l, prin Care toate s-au f\cut”.

Ce ne înva]\ acest articol în întregimea lui?

Dou\ lucruri: întâi, c\ Domnul nostru Iisus Hristos, Care

ne-a mântuit pe noi, este Însu[i Fiul lui Dumnezeu, egal întru

toate cu Dumnezeu-Tat\l, ve[nic ca [i El [i una cu El, dup\ fiin]\

[i slav\, deosebindu-Se de Tat\l numai prin aceea c\ este Fiu,

[i nu Tat\, c\ Tat\l ~l na[te, iar El este n\scut din fiin]a Tat\lui.

Mântuitorul Hristos Însu[i a spus despre Sine: „{i acum prea-

sl\ve[te-M\ Tu, P\rinte, la Tine Însu]i, cu slava pe care am

avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea” (Ioan 17,5).

Al doilea, c\ Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, este [i

F\c\torul tuturor, ar\tându-se [i în aceasta dumnezeirea Lui.

C\ci, precum Tat\l este F\c\torul tuturor, cum ne-a înv\]at ar-

ticolul I al Simbolului, a[a este [i Fiul F\c\torul tuturor. Tat\l

toate le face, dar le face prin Fiul: „Toate prin El s-au f\cut; [i

f\r\ El nimic nu s-a f\cut din ce s-a f\cut” (Ioan 1,3). Chiar [i

timpul s-a f\cut prin Iisus Hristos, dup\ cum zice Apostolul:

„Prin Care [i veacurile s-au f\cut” (Evr. l,2), iar în alt loc spune:

„Întru El s-au f\cut toate, cele din ceruri [i cele de pe p\mânt,

cele v\zute [i cele nev\zute, fie scaunele, fie domniile, fie

încep\toriile, fie st\pânirile. Toate s-au f\cut prin El [i pentru

El. {i El este mai înainte de toate [i toate prin El sunt a[ezate”

(Col. 1,16-17).
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Dac\ întru El sunt a[ezate toate, înseamn\ c\ El le [i

sus]ine [i în El vie]uiesc toate. El ia parte deci [i la pronierea

lor. }inând mereu via]a în ele [i purtând grij\ de ele, cum

~nsu[i zice: „Tat\l Meu pân\ acum lucreaz\ [i Eu lucrez” (Ioan

5,17).

Ce înseamn\ primele cuvinte din articolul II
al Simbolului credin]ei: „{i întru unul Domn
Iisus Hristos”?

Precum ne-a înv\]at articolul I s\ credem în Dumnezeu-

Tat\l, a[a ne înva]\ articolul II s\ credem „[i” în Iisus Hristos,

Fiul Lui.

C\ci f\r\ credin]\ în Fiul, nu putem cunoa[te nici pe Tat\l.

Tat\ f\r\ Fiu nu exist\. Cine nu crede c\ Dumnezeu are un Fiu

nu crede c\ Dumnezeu este Tat\ [i are în Sine dragoste de

Tat\. Un Dumnezeu f\r\ dragoste nu este Dumnezeu adev\rat.

„Eu sunt u[a” (Ioan 10,9), zice Mântuitorul; „Nimeni nu vine

la Tat\l, decât prin Mine” (Ioan 14,6). Iisus Hristos, în Care

credem ca [i în Tat\l, este Unul singur, c\ci numai un Fiu are

Tat\l [i numai un Mântuitor avem noi. Numai prin acesta „Unul”

ne mântuim [i ajungem la Tat\l, c\ci numai o „cale” (Ioan 14,6)

[i numai o „u[\” este spre Tat\l, iar „calea” [i „u[a” este El.

El este „Domn” peste sufletele noastre, este „Domnul [i
St\pânul vie]ii noastre”, ba chiar unicul Domn [i St\pân „C\ruia
Îi slujim” (Col. 3,24) [i îi închin\m cu bucurie „toat\ via]a
noastr\”, în a[a fel, încât nu mai suntem ai no[tri, ci „ai lui
Hristos” (II Cor. 10,7) [i putem spune fiecare cu Sf. Apostol
Pavel: „Nu mai viez eu, ci Hristos viaz\ întru mine” (Gal.
2,20). C\ci El ne-a dat aceast\ via]\ [i ne-a r\scump\rat-o de
la moarte. {i [tim c\, dac\ i-o închin\m Lui, tot noi ne folosim,
c\ci Hristos ne des\vâr[e[te din zi în zi, f\cându-ne „asemenea
chipului S\u” (Rom. 8,29). Domnia lui Iisus peste suflete nu
este o domnie aspr\ [i silnic\, ci una blând\. El domne[te peste
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noi prin dragoste [i adev\r. „Lua]i jugul Meu asupra voastr\...
c\ci jugul Meu este bun [i povara Mea este u[oar\” (Matei
11,29-30). Iar Domnia aceasta nu înseamn\ c\ nu avem datoria
s\ lucr\m pentru semenii no[tri. Dimpotriv\, lui Hristos ~i
slujim când facem bine celor mici [i osteni]i (Matei 25,40).
Domnia aceasta total\ peste sufletele noastre [i peste lumea în-
treag\ a câ[tigat-o Iisus Hristos [i ca om, pentru c\ S-a smerit
pe Sine ca nimeni altul [i {i-a pus via]a Sa pentru noii. Numele
de Iisus s-a ridicat astfel peste tot numele [i tot genunchiul
trebuie s\ se plece Lui, primindu-L ca Domn. C\ci „Dumnezeu
fiind în chip, n-a socotit o [tirbire a fi El întocmai cu Dum-
nezeu, ci S-a de[ertat pe Sine, chip de rob luând, f\cându-Se
asemenea oamenilor, [i la înf\]i[are aflându-Se ca un om; S-a
smerit pe Sine, ascult\tor f\cându-Se pân\ la moarte, [i înc\
moarte pe cruce. Pentru aceasta [i Dumnezeu L-a preaîn\l]at [i
I-a d\ruit Lui nume, care este mai presus de orice nume; ca în
numele lui Iisus tot genunchiul s\ se plece, al celor cere[ti [i al
celor p\mânte[ti [i al celor de dedesubt; [i s\ m\rturiseasc\
toat\ limba c\ Domn este Iisus Hristos întru slava lui Dumnezeu-
Tat\l” (Filip. 2,6-11).

Ce înseamn\ îndeosebi numele de „Iisus” 
dat Mântuitorului?

Numele „Iisus” înseamn\ Dumnezeu Mântuitorul. Iisus
înseamn\ în limba ebraic\ Mântuitor [i numele acesta I se po-
trive[te în chip des\vâr[it, c\ci El este într-adev\r Mântuitorul
lumii. {i I se potrive[te atât de des\vâr[it pentru c\ nu I l-au
dat oamenii, ci îngerul, la porunca Tat\lui Ceresc, Care a [tiut
de mai înainte ce lucrare va s\vâr[i Fiul S\u în lume. „Nu te
teme”, spune îngerul lui Iosif, „a lua pe Maria logodnica ta, c\
ce s-a z\mislit într-însa este de la Duhul Sfânt. {i ea va na[te
Fiu [i vei chema numele Lui Iisus”. {i îngerul arat\ îndat\ [i
pricina acestei numiri: „C\ Acesta va mântui pe norodul S\u
de p\catele lor” (Matei 1,20-21).
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În Vechiul Testament numele acesta l-a purtat Isus Navi,

urma[ul lui Moise, care a condus poporul lui Israel în }ara

Sfânt\, mântuindu-l de r\t\cirea prin pustiu. Dar el a fost numai

un chip al lui Iisus Hristos, Care a mântuit toate popoarele de

r\t\cirea în p\cat, ducându-le în împ\r\]ia cerurilor. El nu este

numai un oarecare mântuitor, ci Mântuitorul, în în]elesul

des\vâr[it al cuvântului.

Ce înseamn\ numele Hristos?

Numele „Hristos” înseamn\ „Uns”. La evrei, un[i se numeau

preo]ii, proorocii [i împ\ra]ii, pentru c\ la intrarea în slujb\

erau un[i cu mir, care închipuia darul Sfântului Duh. Dar aceia

erau numai chipuri ale adev\ratului Uns, primeau numai o

parte din puterea Duhului Sfânt, ca ajutor pentru slujba lor.

Îns\ Hristos prime[te pe Duhul Sfânt Însu[i. „Hristos nu este

un om purt\tor de Dumnezeu, ci Dumnezeu întrupat; El nu

este uns ca un prooroc prin lucrarea (energie), ci prin prezen]a

întregii persoane a ungerii în El”95. Sf. Ioan Gur\ de Aur zice:

„Tot harul s-a v\rsat peste templul acela. C\ Tat\l nu da Lui

Duhul cu m\sur\, ci întreg harul 1-a primit templul. Noi îns\

avem nu mai pu]in [i o pic\tur\ din harul acela”96. Deci Iisus

este Unsul sau Hristosul, în în]elesul des\vâr[it, nu numai

unul dintre mul]ii un[i sau hristo[i oarecare97. El este arhiereul,

împ\ratul [i proorocul cel mai înalt, adev\ratul arhiereu, îm-

p\rat [i prooroc [i izvorul a toat\ arhieria, conducerea duhov-

niceasc\ [i proorocia. Precum vedem, [i numele de Hristos I

se potrive[te în chip des\vâr[it, c\ci nici pe acesta nu I l-au dat

oamenii, ci îngerul, care a spus p\storilor: „Iat\, vestesc vou\

95 Sf. Grigorie Palama, Antiereticul contra lui Achindin, la D. St\niloae,

Via]a [i înv\]\tura Sf. Grigorie Palama, Sibiu, 1938, p. CL.
96 Ibidem.
97 Sf. Grigorie Teologul, citat dup\ Sf. Grigorie Palama, op. cit.
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bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. C\ S-a n\scut vou\

ast\zi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David”

(Luca 2,10-11). Însu[i Iisus spunea despre Sine c\ a avut un-

gerea Duhului Sfânt, cum de altfel gr\ise despre El [i proorocul

Isaia (61,1): „Duhul Domnului este peste Mine, pentru care

M-a uns a binevesti s\racilor...” (Luca 4,18).

Hristos, prin ungerea ce o are de la Duhul Sfânt,
este adev\ratul arhiereu, prooroc [i împ\rat.
Se vorbe[te despre aceste slujiri ale lui Hristos
în Sfânta Scriptur\ [i ce în]eles au ele?

C\ Hristos a primit prin ungere de la Duhul Sfânt slujirea

de arhiereu, prooroc [i împ\rat, ne-o spune Sfânta Scriptur\ în

multe locuri. Sf. Apostol Pavel ne spune c\ El a fost arhiereul

cel mai înalt [i a adus jertfa des\vâr[it\, care este trupul S\u.

Prin aceasta a cur\]it cu adev\rat pe oameni de p\cate, nu

numai a închipuit aceast\ cur\]ire, ca jertfele de animale aduse

de preo]ii din Vechiul Testament: „Un astfel de Arhiereu se

cuvenea s\ avem: sfânt, f\r\ de r\utate, f\r\ de pat\, osebit de

cei p\c\to[i [i fiind mai presus decât cerurile. El nu are nevoie

s\ aduc\ zilnic jertfe, ca arhiereii: întâi pentru p\catele lor,

apoi pentru ale poporului, c\ci El a f\cut aceasta odat\ pentru

totdeauna, aducându-Se jertf\ pe Sine ~nsu[i” (Evr. 7,26-27); c\ci

„nu prin sânge de ]api [i de vi]ei, ci prin Însu[i Sângele S\u a

intrat odat\ pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor [i a dobândit o

ve[nic\ r\scump\rare” (Evr. 9,12). El a fost proorocul cel mai

înalt, aducând cea mai deplin\ înv\]\tur\ despre Dumnezeu:

ca Unul ce n-a primit-o din afar\ de Sine, ci din plin\tatea Sa

nem\rginit\. De aceea, nimeni nu mai poate ad\uga ceva la

înv\]\tura Sa, ea poate fi doar tot mai bine în]eleas\ în Bi-

seric\. ~n acest sens, El e proorocul cel din urm\ cu care s-a

încheiat Descoperirea dumnezeiasc\. „Prooroc din mijlocul t\u

[i din fra]ii t\i, ca [i mine, zice Moise, î]i va ridica Domnul
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Dumnezeul t\u: pe Acela s\-L asculta]i” (Deut. 18,15). Ucenicii I

se adreseaz\ cu titlul „Înv\]\torule”, iar Hristos Însu[i spune

despre Sine: „Eu sunt adev\rul” (Ioan 14,6), „Eu sunt Lumina

lumii” (Ioan 8,12), sau: „Eu spre aceasta M-am n\scut [i pentru

aceasta am venit în lume, ca s\ dau m\rturie pentru adev\r”

(Ioan 18,37).

Iar demnitatea Lui împ\r\teasc\ o anun]\ îngerul Gavriil

Fecioarei Maria: „{i Domnul Dumnezeu îi va da Lui tronul lui

David, p\rintele S\u... [i împ\r\]ia Lui nu va avea sfâr[it”

(Luca l,32-33). Iisus Însu[i recunoa[te c\ este împ\rat, dar îm-

p\r\]ia Lui este duhovniceasc\, având arme [i legi duhovni-

ce[ti, nu ca acelea din lumea aceasta, „împ\r\]ia Mea nu este

din lumea aceasta” (Ioan 18,36), r\spunde El lui Pilat. Iisus

Hristos este împ\ratul blând de care am vorbit când am

explicat cuvântul „Domn”. El este împ\ratul-miel, care a fost

înjunghiat pentru p\catele lumii (Apoc. 5). Ca împ\rat, Mân-

tuitorul Hristos a întemeiat Biserica Sa, i-a dat legile, o con-

duce nev\zut prin slujitorii ei, c\rora le d\ harul S\u [i la

sfâr[it „va judeca viii [i mor]ii”. 

Este o înrudire de în]elesuri între numele de
„Iisus” [i „Hristos”? Dar între ele [i cel de Domn?

Dac\ privim bine, vedem c\ prin aceste trei slujiri: de arhiereu,

prooroc [i împ\rat, cuprinse în numele lui Hristos, Iisus mân-

tuie[te lumea prin jertf\, o înva]\ s\-[i însu[easc\ mântuirea [i

o conduce la mântuire. Astfel, dac\ numele Iisus ne arat\ de-a

dreptul lucrarea de mântuire pe care a s\vâr[it-o, numele de Hristos

arat\ cum [i cu ce putere a s\vâr[it [i s\vâr[e[te aceast\ lucrare.

Amândou\ numele spun acela[i lucru, din dou\ laturi deose-

bite: Iisus Hristos este Mântuitorul nostru. {i tocmai de aceea

este Domn peste sufletele noastre. Dac\ nu-L primim s\ fie

Domn peste sufletele noastre, nu ne este nici Mântuitor.
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Când a primit Fiul lui Dumnezeu numele de
Iisus Hristos?

Atât numele de Iisus, cât [i cel de Hristos le-a primit Fiul

lui Dumnezeu când S-a f\cut om. Deci Iisus Hristos e numele

Fiului lui Dumnezeu cel întrupat. Mai înainte de întrupare,

Fiul lui Dumnezeu nu Se numea Iisus Hristos. Aceasta pentru

c\ El ni S-a f\cut Mântuitor (Iisus) numai prin aceea c\ a luat

trupul nostru [i l-a adus jertf\ pentru noi. Numai prin întrupare

ni S-a f\cut Arhiereu, Care ne-a cur\]it de p\cate, Prooroc,

Care ne-a vestit în grai omenesc voia Tat\lui, [i Conduc\tor la

mântuire (Hristos). Dac\ Hristos înseamn\ Uns, numele acesta

îl arat\ pe Mântuitorul nostru ca om care prime[te ungerea, nu

ca Dumnezeu care d\ ungerea. Sf. Chiril al Alexandriei zice:

„Unii spun c\ numele Hristos se cuvine numai Cuvântului n\scut

din Dumnezeu-Tat\l, Care este gândit [i exist\ deosebit. Noi

îns\ n-am fost înv\]a]i s\ spunem a[a, ci spunem c\ în momen-

tul în care Cuvântul S-a f\cut trup, în acela[i moment a [i fost

numit Hristos. Se nume[te Hristos, pentru c\ a fost uns cu unt-

delemnul bucuriei (Ps. 44,9), adic\ cu duhul de la Dumnezeu

[i Tat\l”98.

A[adar, atunci când spunem „Iisus Hristos”,
nu pornim de la Fiul lui Dumnezeu
dinainte de întrupare, ci de la Cel de dup\ întrupare?

Da, desigur, [i tot astfel articolul II al Simbolului Credin]ei

nu porne[te cu m\rturisirea de la Fiul lui Dumnezeu dinainte

de întrupare, adic\ de la un Fiu gândit cu mintea, ci de la Iisus

Hristos, Care a tr\it cu adev\rat ca om pe p\mânt, de la anul

cutare pân\ la anul cutare, S-a n\scut din Fecioara Maria, a

petrecut între oameni, a fost r\stignit, a înviat [i S-a în\l]at la

98 Cuvânt c\tre împ\r\tese, Migne, PG, LXXVI, col. 1220C.
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cer. Tocmai acest Iisus Hristos S-a descoperit inimilor, prin

tot ce a spus [i a f\cut, ca Fiul lui Dumnezeu. Despre acest

Iisus Hristos m\rturise[te Biserica în Simbolul credin]ei, întâi

c\ e unicul Domn [i apoi tot ce urmeaz\ la articolul II, [i anume,

c\ este „Fiul lui Dumnezeu, Unul-N\scut”.

Ce înseamn\ cuvintele: „Fiul lui Dumnezeu,
Unul-N\scut”?

Iisus Hristos, Care a tr\it pe p\mânt, este Fiul cel unic al

lui Dumnezeu. De[i a vie]uit pe p\mânt ca om adev\rat, El

este în acela[i timp Fiul lui Dumnezeu. A[a li S-a descoperit

întâi prin Duhul Sfânt Apostolilor, care prin gura lui Petru

m\rturisesc: „Tu e[ti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu”

(Matei 16,16). Iar Iisus înt\re[te îndat\ adev\rul acestei m\r-

turisiri: „Fericit e[ti Simone, fiul lui Iona, c\ nu trup [i sânge

]i-au descoperit ]ie aceasta, ci Tat\l Meu Cel din ceruri” (Ma-

tei 16,17). Sfânta Scriptur\ îi nume[te adeseori [i pe oameni

fii ai lui Dumnezeu, dar îi nume[te astfel fie pentru c\ sunt

f\cu]i de El, fie pentru c\ sunt n\scu]i la o via]\ nou\, prin

harul Duhului Sfânt. „Voi sunte]i fiii Domnului Dumnezeului

vostru” (Deut. 14,1), le spune Moise evreilor, gândindu-se

mai mult la în]elesul de fii prin crea]ie. „{i celor câ]i L-au

primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca s\ se fac\ fii

ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poft\ trupeasc\,

nici din poft\ b\rb\teasc\, ci de la Dumnezeu s-au n\scut”

(Ioan 1,12-13). Aici se vorbe[te de fiii lui Dumnezeu prin

înfiere. De ei se spune chiar c\ sunt n\scu]i din Dumnezeu.

Iisus Hristos nu este Fiu al lui Dumnezeu în vreunul din

în]elesurile de mai sus. El nu este fiu între fii. Nu este fiu cum

este o creatur\, nici fiu dup\ har sau prin înfiere. Ci este Fiu

dup\ fire, este singurul Fiu dup\ fire al lui Dumnezeu, neavând

nici un frate. De aceea spune Simbolul credin]ei, nu numai

n\scut, ci: „Unul-N\scut”. Însu[i Iisus Hristos Se nume[te pe
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Sine „Unul-N\scut”. „C\ a[a a iubit Dumnezeu lumea, încât

pe Fiul S\u Unul-N\scut L-a dat” (Ioan 3,16).

Ce înseamn\ cuvintele „Care din Tat\l S-a n\scut”?

Dac\ s-ar fi spus în Simbolul Credin]ei numai „Fiul lui

Dumnezeu, Unul-N\scut”, ar fi putut gândi cineva ca Arie,

ereticul din veacul al IV-lea, c\ Fiul, Care S-a n\scut, nu e

Dumnezeu ca Cel Care L-a n\scut. Sau ar fi putut gândi

cineva c\ Fiul S-a n\scut [i din Sine, c\ci [i El este Dumnezeu.

În leg\tur\ cu aceasta ar fi putut zice, ca Sabelie, ereticul din

veacul al III-lea, c\ acela[i Dumnezeu e uneori n\sc\tor,

alteori n\scut, „uneori Tat\, alteori Fiu”99, trecând întreg dintr-o

stare într-alta.

Pentru a nu se abate cineva de la dreapta credin]\ s-au pus

în Simbolul credin]ei cuvintele: „Care din Tat\l S-a n\scut”.

Prin aceasta s-a ar\tat c\ Fiul S-a n\scut dintr-o persoan\ dum-

nezeiasc\, din Tat\l, ceea ce d\ siguran]a c\ [i Fiul e o alt\

persoan\ dumnezeiasc\, deopotriv\ în slav\ [i în dumnezeire

cu Tat\l. De asemenea, se arat\ c\ în Dumnezeu o persoan\ e

mereu Tat\, iar alt\ persoan\ mereu Fiu.

Ce înseamn\ „mai înainte de to]i vecii”?

Prin aceste cuvinte se arat\ c\ Fiul este mai înainte de

orice timp, este ve[nic, nu S-a ivit în timp. Sfântul Evanghelist

Ioan începe Evanghelia cu cuvintele: „La început era Cuvântul”

(Ioan l,1), ar\tând c\ atunci când s-a pus începutul timpului [i

al lumii, Cuvântul era; deci era de mai înainte. Ca atare, El este

Dumnezeu, nu este f\ptur\, c\ci numai Dumnezeu este ve[nic,

iar f\pturile se ivesc în timp, ele n-au fost totdeauna. Astfel,

Fiul Se deosebe[te de cei ce se numesc „fii”, pentru c\ ace[tia

sunt f\cu]i sau n\scu]i, dup\ har, din Dumnezeu. Ace[tia sunt

99 Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateh. XI, op. cit., vol. I, p. 163.
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f\cu]i sau n\scu]i de Dumnezeu în timp. Dar Tat\l „n-a adus

pe Fiul din neexisten]\ în existen]\, nici n-a înfiat pe unul care

n-a existat niciodat\”100.

Deci totdeauna a fost în Dumnezeu o Persoan\ sau un

ipostas cu aceast\ însu[ire de Fiu. Dac\ este a[a, totdeauna a

fost în Dumnezeire o Persoan\ cu însu[irea de Tat\. „Dumne-

zeu n-a fost mai înainte f\r\ de Fiu [i mai pe urm\ a devenit

Tat\, ci totdeauna are pe Fiul.”101 N-a fost nici o vreme când n-a

fost în Dumnezeire o persoan\ Tat\ [i o persoan\ Fiu, [i anume

mereu aceea[i persoan\ Tat\ [i aceea[i persoan\ Fiu. „Nici Cel

Care a n\scut nu S-a pref\cut în Fiu, nici Cel N\scut n-a

devenit Tat\.”102 Cu alte cuvinte, niciodat\ nu s-a produs o

schimbare în Dumnezeu. Dac\ Fiul nu S-ar fi n\scut „mai

înainte de to]i vecii”, Tat\l n-ar fi fost totdeauna Tat\, ci ar fi

câ[tigat aceast\ însu[ire mai târziu. Iar un Dumnezeu Care se

schimb\ a[a de tare înl\untrul S\u nu mai este Dumnezeu.

Asemenea, Fiul n-ar fi Dumnezeu dac\ S-ar fi n\scut în timp,

ci ar fi o f\ptur\. Sau Dumnezeul Cel ve[nic S-ar fi desp\r]it dup\

o vreme în Tat\ [i Fiu.

Noi spunem c\ Tat\l este ve[nic Tat\ [i ve[nic Dumnezeu,

f\r\ schimbare, iar Fiul, ve[nic Fiu [i ve[nic Dumnezeu, f\r\

schimbare. Tocmai pentru c\ Tat\l este ve[nic, are un Fiu

ve[nic. „C\ci n-a fost cândva Tat\l când n-a fost Fiul, ci odat\

cu Tat\l [i Fiul Care S-a n\scut din El. C\ci Dumnezeu nu s-ar

putea numi Tat\ f\r\ de Fiu. Iar dac\ ar fi, f\r\ s\ aib\ pe Fiul,

n-ar fi Tat\. {i dac\ ar avea mai pe urm\ Fiu, ar deveni mai pe

urm\ Tat\ [i astfel S-ar schimba din a nu fi Tat\ în a fi Tat\,

lucru mai r\u decât orice blasfemie.”103

100 Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateh. X, op. cit., vol. I, p. 259.
101 Ibidem, p. 253.
102 Ibidem, p. 258.
103 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, cartea I, cap. 8, trad. cit., pp. 20-21.
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Tat\l [i Fiul sunt dou\ Persoane egale în Dumnezeire [i în

cinste, dar una este Tat\ [i alta Fiu, având ve[nic între ele dra-

gostea care este între Tat\ [i Fiu, [i anume: una ve[nic dra-

goste de Tat\ [i alta ve[nic dragoste de Fiu.

Putem noi în]elege na[terea aceasta dinainte de veci?

Na[terea aceasta dinainte de veci a Fiului din Tat\l este o

tain\ pe care nu o poate în]elege nici mintea omului, nici a

îngerului. „Tat\l L-a n\scut nu în modul în care omul ar putea

gândi, ci a[a cum numai Tat\l [tie. Nu numai cerurile nu cu-

nosc na[terea Fiului, dar chiar nici toat\ firea îngereasc\...

Nici însu[i Duhul Sfânt n-a vorbit în Scripturi despre na[terea

Fiului din Tat\l. Pentru ce iscode[ti deci acelea pe care nici

Duhul Sfânt nu le-a scris în Scripturi”?104 „Când auzi c\ Dum-

nezeu a n\scut, s\ nu cazi în gânduri trupe[ti, nici s\ presupui

o na[tere stric\cioas\. «Duh este Dumnezeu» (Ioan 4,24); du-

hovniceasc\ este na[terea.”105

S-a asem\nat na[terea Fiului din Tat\l cu na[terea gându-

lui din minte. S-a spus c\ precum na[terea gândului din minte

este duhovniceasc\, a[a [i na[terea Fiului din Tat\l este duhov-

niceasc\; [i precum îndat\ ce exist\ mintea exist\ [i gândul, [i

minte f\r\ gând nu exist\, tot a[a de când exist\ Tat\l exist\ [i

Fiul, [i Tat\l f\r\ Fiul nu exist\. Dar [i aceasta este numai o

asem\nare foarte nedeplin\.

Ce înseamn\ „Lumin\ din lumin\”?

Ca s\ nu r\mân\ nici o îndoial\ c\ Fiul, Care S-a n\scut,

este întru totul ca Tat\l din Care S-a n\scut, Simbolul spune c\

a[a cum nu se deosebe[te lumina care se aprinde de lumina din

care se aprinde, a[a nu se deosebe[te fiin]a Fiului de fiin]a Tat\lui.

104 Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateh. X, p. 257.
105 Ibidem, p. 252.
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Tot ce are prima lumin\ d\ [i celei de a doua, afar\ de

însu[irea c\ ea d\ [i cealalt\ prime[te. Asem\narea cu lumina

este [i foarte potrivit\ cu Dumnezeu, Care e lumina cea ne-

f\cut\. Lumina reprezint\ tot ce este mai bun, mai înalt, pe când

întunericul e lips\, este [tirbire, este nimicul, este r\ul. „Dumne-

zeu este lumin\ [i nici un întuneric nu este întru El”, zice Sfântul

Apostol Ioan (I Ioan l,5), iar Iisus zice: „Eu sunt Lumina

lumii, cel ce îmi urmeaz\ Mie nu va umbla întru întuneric, ci

va avea lumina vie]ii” (Ioan 8,12).

Ce înseamn\ „Dumnezeu adev\rat din
Dumnezeu adev\rat”?

Egalitatea dintre Tat\l [i Fiul este înt\rit\ [i prin cuvintele:

„Dumnezeu adev\rat din Dumnezeu adev\rat”, ca s\ nu gân-

deasc\ cineva c\ Fiul nu Se nume[te Dumnezeu în în]elesul

adev\rat [i c\ El ar fi un Dumnezeu mai mic, cum era la p\-

gâni, care socoteau pe zeii lor de diferite grade.

„Dumnezeu adev\rat din Dumnezeu adev\rat” mai vrea s\

spun\ [i aceea c\ dac\ Fiul n-a primit Dumnezeire mai pu]in\,

nici Tat\l nu S-a împu]inat n\scând pe Fiul. „Tat\l n\scând pe

Fiul nu S-a schimbat. A n\scut în]elepciunea (I Cor. l,24),

totu[i n-a ajuns neîn]elept. A n\scut Puterea (I Cor. l,24), dar

n-a sl\bit. A n\scut pe Dumnezeu, dar nu S-a lipsit de Dumne-

zeire. {i nici El n-a pierdut ceva împu]inându-Se, sau schim-

bându-Se, nici Cel n\scut nu are vreo lips\. Des\vâr[it este

Cel care a n\scut, des\vâr[it Cel n\scut.”106

Ce înseamn\ cuvintele „n\scut, nu f\cut”?

De[i Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu „Unul-N\scut”

[i ca atare Se deosebe[te de to]i care s-ar mai putea numi fii ai

lui Dumnezeu, P\rin]ii care au alc\tuit Simbolul au ]inut s\

106 Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateh. XI, vol. I, p. 263.
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spun\ c\ Iisus Hristos nu este fiu f\cut ca to]i ceilal]i, ci este

n\scut, singurul n\scut din Tat\l. El nu este o f\ptur\, fie ea

chiar cea dintâi [i cea mai înalt\ f\ptur\, cum spunea Arie, ci

nu face parte dintre f\pturi, deci este Dumnezeu.

Ce înseamn\ „Cel ce este de o fiin]\ cu Tat\l”?

Ca s\ se arate [i mai hot\rât c\ Fiul nu este f\ptur\, c\ este

n\scut în în]elesul adev\rat din Tat\l, s-au pus în Simbol

aceste cuvinte. Lucrul pe care `l face un om nu este din fiin]a

lui, dar fiul care se na[te din el este din fiin]a lui. Tot a[a este

[i la Dumnezeu: toat\ lumea creat\ este fapta voin]ei [i a lucr\rii

(energiei) Lui. Dar Fiul este din fiin]a Lui. Sfântul Ioan Da-

maschin spune: „Na[terea este actul prin care se scoate din

fiin]a celui care na[te cel ce se na[te asemenea cu el dup\ fiin]\.

Zidirea [i crearea îns\ este un act extern, în care ceea ce se

zide[te [i se creeaz\ nu vine din fiin]a celui care zide[te [i

creeaz\, ci este ceva cu totul deosebit de el”107.

{i tot Sf. Ioan Damaschin spune c\ dac\ Fiul este din fiin]a

Tat\lui, este „opera firii Lui”. El trebuie s\ fie n\scut înainte

de veci, c\ci ceea ce ]ine de fiin]a Dumnezeirii este ve[nic, ca

s\ nu se schimbe firea dumnezeiasc\108.

Fiind din fiin]a Tat\lui, Fiul are aceea[i fiin]\ cu El, este

„de o fiin]\ cu Tat\l”.

Dar „de o fiin]\” nu înseamn\ numai c\ Fiul S-a n\scut
din fiin]a Tat\lui [i nu înseamn\ nici numai c\ are o fiin]\ la

107 Dogmatica, cartea I, cap. 8, trad. D. Fecioru, p. 21.
108 Ibidem, p. 20: „Pentru ca cel care na[te s\ nu sufere schimbare [i s\

nu fie Dumnezeu întâi [i Dumnezeu pe urm\ [i s\ primeasc\ ad\ugire, na[-

terea la El este f\r\ de început [i ve[nic\, deoarece este opera firii Sale [i

provine din fiin]a Lui. Crearea lumii este opera voin]ei lui Dumnezeu [i nu

este împreun\ ve[nic\ cu Dumnezeu. Ea a fost adus\ prin voin]a [i puterea

Lui de la neexisten]\ la existen]\, dar prin aceasta nu urmeaz\ o schimbare

a firii lui Dumnezeu”.
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fel cu a Tat\lui, ci ceva mai mult: c\ Fiul nu-{i are fiin]a Sa în
chip desp\r]it de a Tat\lui. Fiin]a Tat\lui nu se repet\ n\scând
pe Fiul, ca s\ existe aceea[i fiin]\ de dou\ ori, cum este la
oameni, ci Tat\l d\ Fiului, prin na[tere, îns\[i fiin]a Sa, f\r\ ca
prin aceasta s\ Se repete. Tat\l [i Fiul sunt dou\ persoane cu o
singur\ fiin]\, cu aceea[i fiin]\ în comun, între Tat\l [i Fiul
este o unitate des\vâr[it\ dup\ fiin]\, dar totu[i Ei sunt deo-
sebi]i ca persoane. „Eu [i Tat\l una suntem”, zice Mântuitorul
(Ioan 10,30). „Una” arat\ fiin]a. „Eu [i Tat\l” arat\ Persoanele,
care sunt dou\. Tot a[a se arat\ c\ fiin]a Tat\lui [i a Fiului este
una, iar persoanele lor dou\, prin urm\toarele cuvinte ale Mân-
tuitorului: „Crede]i Mie c\ Eu sunt întru Tat\l [i Tat\l întru
Mine este” (Ioan 14,11); sau „Cel ce M-a v\zut pe Mine a v\zut
pe Tat\l” (Ioan 14,9).

O bun\ l\murire a acestor cuvinte ne-o d\ Sf. Ioan Da-
maschin: „Ipostasurile sunt unite, nu în în]elesul c\ ele se
amestec\, ci în în]elesul c\ ele se con]in unul pe altul. Fiecare
locuie[te în cel\lalt, f\r\ nici o amestecare [i contopire. Ele nu
sunt nici separate, nici împ\r]ite, cum le separa [i le împ\r]ea
Arie. Pentru a spune tot, într-un cuvânt, Dumnezeirea este neîm-
p\r]it\ în cele împ\r]ite, a[a cum în trei sori, ce s-ar con]ine unul

pe altul, ar fi o singur\ lumin\ într-o întrep\trundere l\untric\”109.

Dac\ fiin]a Tat\lui [i a Fiului e una,
iar Persoanele sunt dou\, cum ne putem p\zi
s\ nu împ\r]im ceea ce este între ei una
[i s\ nu amestec\m ceea ce este între ei deosebit?

Chiar cuvintele de mai înainte din Simbol, despre na[terea
Fiului din Tat\l, ne-au ar\tat nu numai egalitatea dintre Tat\l
[i Fiul, ci [i ceea ce ~i deosebe[te, a[a dup\ cum cuvintele „Cel
de o fiin]\ cu Tat\l” ne arat\ ceea ce le este comun. Deosebite
le sunt a[a-numitele însu[iri personale, pe care Tat\l [i Fiul nu

109 Dogmatica, cartea I, cap. 8, trad. Pr. D. Fecioru, p. 32.
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[i le schimb\ între Ei. Însu[irea personal\ a Tat\lui este de a fi
Tat\, adic\ de a na[te pe Fiul, sau de a da Fiului existen]a prin
na[tere, El ~nsu[i neavând existen]a de la nimeni. Însu[irea
personal\ a Fiului este de a fi Fiu, adic\ de a Se na[te din
Tat\l, sau de a primi existen]a de la Tat\l prin na[tere. Însu[i-
rile personale {i le p\streaz\, deosebit, atât Tat\l, cât [i Fiul.
Tat\l nu-{i trece însu[irea Sa personal\ Fiului. Dac\ {i-ar trece
[i însu[irea personal\ de Tat\ sau de n\sc\tor, s-ar confunda
Tat\l cu Fiul, n-ar mai fi dou\ ipostasuri diferite: Tat\l este
nen\scut, Fiul este n\scut. „Iar una [i aceea[i persoan\ nu poate
s\ fie n\scut\ [i totodat\ nen\scut\”, spune M\rturisirea Or-

todox\110.
Având fiin]a comun\ îns\, Tat\l [i Fiul au comune toate

însu[irile fiin]ei, adic\ ale Dumnezeirii. Tot ce e dumnezeiesc

are nu numai Tat\l, ci [i Fiul. În comun, Tat\l [i Fiul au: ve[-

nicia, atotputernicia, voin]a, bun\tatea, sfin]enia, slava. „Credem

într-o singur\ fiin]\, într-o singur\ Dumnezeire, într-o singur\

putere, într-o singur\ voin]\, într-o singur\ activitate, într-un

singur izvor, într-o singur\ st\pânire, într-o singur\ domnie,

într-o singur\ împ\r\]ie, cunoscut\ în trei ipostasuri des\-

vâr[ite”111.

Se poate în]elege cu mintea unitatea
fiin]ei dumnezeie[ti [i deosebirea Persoanelor?

Unitatea dup\ fiin]\ [i deosebirea în trei Persoane a lui

Dumnezeu este cea mai neîn]eleas\ tain\ a cre[tin\t\]ii. Sfânta

Treime a fost asem\nat\ cu mintea, gândul [i voin]a omului,

care, de[i sunt deosebite, fiecare cuprinde fiin]a întreag\ a omului.

Dar asem\narea nu este mul]umitoare; mintea, gândul [i voin]a

nu sunt trei ipostasuri, ci numai p\r]i ale unuia singur.

110 M\rturisirea ortodox\ I,12.
111 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, partea I, cap. 8, trad. cit., p. 19.
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Mai potrivit\ ar fi asem\narea cu trei persoane omene[ti

care prin iubire î[i unesc a[a de mult gândurile, voile [i sim]i-

rile, încât au ajuns s\ le fie comune [i pare c\ au un singur suflet,

f\r\ ca ele s\ înceteze de a fi persoane deosebite. Dimpotriv\,

tocmai prin aceasta se simte fiecare mai bogat\ [i mai fericit\,

c\ nu e închis\ în singur\tatea sa, ci e iubit\ de altele [i iube[te

pe altele, c\ se afl\ cu acelea într-o unitate strâns\ [i oarecum

se cuprind una pe alta. Dar niciodat\ persoanele omene[ti nu

ajung la atâta dragoste cât\ este între persoanele dumnezeie[ti

[i nici la atâta unitate. În Dumnezeu îns\ dragostea des\vâr[it\

[i unitatea des\vâr[it\ sunt din ve[nicie. Aceast\ asem\nare,

f\r\ a fi nici ea îndestul\toare, ne d\ putin]a s\ în]elegem c\

Taina Sfintei Treimi este taina dragostei des\vâr[ite.

Ce înseamn\ „prin Care toate s-au f\cut”?

Aceste cuvinte înseamn\ c\ tot ce face Tat\l face [i Fiul,

c\ deci [i lumea „a creat-o prin Fiul, a a[ezat-o în Fiul [i c\ îi

poart\ de grij\ prin Fiul”.

Apoi, prin aceste cuvinte, se arat\ înc\ o dat\ c\ Fiul este

„de o fiin]\ cu Tat\l” [i „mai înainte de to]i vecii”. C\ci Tat\l

le face pe toate prin Fiul, pentru c\ nu este desp\r]it de Fiul, ci

sunt, unul în altul, una, dup\ fiin]\ [i lucrare. Din Tat\l por-

ne[te orice lucrare [i Fiul o îndepline[te. Deci [i lucrarea de

creare a lumii. {i iar\[i, dac\ toate s-au f\cut prin Fiul, înseamn\

c\ Fiul a fost înainte de a se fi f\cut toate, înainte de a se fi

f\cut însu[i timpul care este legat de lumea creat\. Deci Fiul

este din ve[nicie, nu este f\cut.

Pe de alt\ parte, cuvintele „prin Care toate s-au f\cut”

alc\tuiesc [i trecerea la articolul III din Simbol, care vorbe[te

despre întruparea Fiului pentru mântuirea oamenilor.
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Cum realizeaz\ cuvintele „prin Care toate s-au f\cut”
trecerea la articolul III, în care se vorbe[te
despre întruparea Fiului lui Dumnezeu
pentru mântuirea lumii?

Dac\ toate le-a f\cut Tat\l prin Fiul, atunci [i mântuirea

lumii trebuia s-o s\vâr[easc\ tot prin Fiul. Apoi, dac\ în Fiul

au fost a[ezate toate, tot Fiul trebuia s\ vin\ [i s\ le strâng\

iar\[i mai tare, în Sine, în dragostea Sa, de vreme ce, în mare

parte, sl\biser\ leg\turile lor cu El [i se dezbinaser\ între ele,

prin p\cat. „C\ci întru El au fost f\cute toate... [i toate întru El

sunt a[ezate... C\ întru El a binevoit (Dumnezeu) s\ s\l\[lu-

iasc\ toat\ plinirea... {i printr-~nsul toate cu Sine s\ le împace”

(Col. 1,16-19 [i 20). Creat dup\ chipul S\u, omul însu[i a fost

f\cut ca s\ fie un fiu al lui Dumnezeu, dup\ cum este El Fiu al

Tat\lui. {i când chipul acesta se întinase, tot El a venit s\-l refac\,

luând fire omeneasc\ [i f\cându-Se astfel un model mai apropiat

al oamenilor.

Care este articolul III din Simbolul credin]ei?

Articolul III din Simbolul credin]ei este: „Care pentru noi,

oamenii, [i pentru a noastr\ mântuire S-a pogorât din ceruri [i

S-a întrupat de la Duhul Sfânt [i din Maria Fecioara [i S-a

f\cut om”.

Ce ne înva]\ acest articol în întregimea lui?

Articolul II ne-a în\l]at privirea de la p\mânt la cer,

spunându-ne c\ Iisus Hristos, Care a petrecut cu oamenii pe

p\mânt, este Fiul lui Dumnezeu, Unul-N\scut, n\scut înainte

de to]i vecii.

Articolul III ne coboar\ privirile iar\[i pe p\mânt, spre a-L

înso]i pe acest Fiu unic [i ve[nic în fapta Lui de întrupare, ca

om, pentru a noastr\ mântuire.
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Ce trebuie s\ în]elegem prin cuvintele c\ Fiul lui
Dumnezeu S-a f\cut om? Nu cumva, oare,
S-a schimbat prin aceasta Fiul lui Dumnezeu?

Fiul lui Dumnezeu S-a f\cut om cu adev\rat, f\r\ s\ înce-

teze a fi Dumnezeu. R\mânând Dumnezeu neschimbat, El Însu[i

S-a f\cut [i om adev\rat. Dup\ întrupare, nu unul este Fiul lui

Dumnezeu [i altul Fiul omului, ci unul [i acela[i. Astfel, Iisus

Hristos este [i Dumnezeu adev\rat, [i om adev\rat. „Fiul lui

Dumnezeu prime[te a Se face [i a Se numi Fiu al omului, nu

ceea ce a fost schimbând, c\ este f\r\ de schimbare, ci ceea ce

nu a fost luând, c\ este iubitor de oameni.”112

Sfânta noastr\ Biseric\ a t\lm\cit aceast\ înv\]\tur\ spunând

c\ Iisus Hristos este o persoan\ sau un ipostas în dou\ firi: „Firea

dumnezeiasc\ [i firea omeneasc\”. Fiul lui Dumnezeu, ipos-

tasul al doilea din Sfânta Treime, a luat pe lâng\ firea Sa dum-

nezeiasc\, pe care o are din veci, fire omeneasc\, din Fecioara

Maria, f\cându-Se [i ipostas al firii omene[ti, sau om. Cele

dou\ firi s-au unit în persoana sau în ipostasul lui Iisus Hristos,

în chip nedesp\r]it, dar f\r\ s\ se schimbe sau s\ se amestece

într-una singur\.

Avem vreo asem\nare pentru aceast\ tain\?

O asem\nare ne ofer\ omul. Nu o asem\nare tocmai deplin\,

pentru c\ omul este o persoan\ cu o singur\ fire. Dar firea lui

se compune din suflet [i trup, a[a cum Iisus Hristos are fire

dumnezeiasc\ [i fire omeneasc\. Sufletul [i trupul nu sunt des-

p\r]ite, [i persoana cea unic\ a omului nu este împ\r]it\ în dou\

din pricina lor. Persoana omului tr\ie[te în fiecare clip\ prin

amândou\ [i lucreaz\ prin amândou\. Când prive[te la ceva,

lucreaz\ [i prin puterea sufletului, [i prin materia ochiului. Cu

112 Sf. Grigorie Teologul, Cuvânt la Sf. Lumini 13, Migne, PG, XXXVI,

col. 349A.
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toate acestea, sufletul [i trupul nu s-au contopit într-una, încât

s\ nu mai fie nici sufletul suflet, nici trupul trup, nici nu s-au

schimbat.

Tot a[a este în Hristos. Cele dou\ firi sunt unite în per-

soana Lui unic\, în chip nedesp\r]it [i neîmp\r]it, dar f\r\ ames-

tecare [i f\r\ schimbare. Tot a[a sunt unite în chip nedesp\r]it

[i neîmp\r]it, dar f\r\ amestecare [i f\r\ schimbare, lucr\rile [i

voin]ele celor dou\ firi. Astfel, Iisus Hristos tr\ia [i lucra prin

amândou\ firile, în chip nedesp\r]it [i neamestecat. Când t\-

m\duia ochiul orbului, prin firea omeneasc\ atingea ochiul

lui, prin cea dumnezeiasc\ vindeca. Era o singur\ fapt\ dum-

nezeiasc\-omeneasc\, s\vâr[it\ prin dou\ firi, sau prin lucra-

rea dumnezeiasc\ [i lucrarea omeneasc\, în mod nedesp\r]it,

dar [i neamestecat. C\ci de[i vie]uiau [i lucrau împreun\, firea

[i lucrarea dumnezeiasc\ nu se schimbau în fire [i lucrare ome-

neasc\. Nu firea omeneasc\ vindeca [i nu firea dumnezeiasc\

î[i mi[ca mâna spre ochiul orbului113.

Iisus Hristos fiind o persoan\ în dou\ firi, voin]e [i lucr\ri,

unul este Cel Care voie[te [i lucreaz\, dar prin dou\ voin]e [i

dou\ lucr\ri. Unul [i acela[i este Cel Care fl\mânze[te (dup\

firea omeneasc\) [i înmul]e[te pâinile (dup\ firea dumnezeiasc\),

unul [i acela[i este Cel Care ostene[te (dup\ firea omeneasc\)

[i vindec\ pe sl\b\nogul din Capernaum [i învie pe Laz\r (dup\

firea dumnezeiasc\), unul [i acela[i nu are unde s\-[i plece

capul (dup\ firea omeneasc\) [i este pretutindeni [i chiar în

sânul Tat\lui (dup\ firea dumnezeiasc\).

De ce a trebuit s\ fie Iisus Hristos o persoan\
în dou\ firi?

Numai fiindc\ a fost o persoan\ în dou\ firi Iisus Hristos

ne-a putut mântui. Dac\ ar fi fost dou\ persoane, adic\ pentru

113 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, cartea III, cap. 15, trad. cit., p. 193.
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fiecare fire o persoan\ deosebit\, cu alte cuvinte, dac\ firile ar

fi fost desp\r]ite, moartea pe cruce ar fi fost numai moartea

unui om [i n-ar fi avut puterea s\ ne r\scumpere. De aseme-

nea, firea omeneasc\ nu s-ar fi unit cu Fiul lui Dumnezeu, ca

[i cu persoana ei proprie, dac\ n-ar fi avut cine s\ omoare

moartea din aceast\ fire [i cine s-o îndumnezeiasc\. Iar noi,

stând în leg\tur\ cu Iisus Hristos, am sta în leg\tur\ cu o per-

soan\ omeneasc\, nu cu una dumnezeiasc\.

Dac\ firea dumnezeiasc\ [i cea omeneasc\ s-ar fi ames-

tecat într-una singur\, ca s\ fie o singur\ fire a unei singure

persoane, s-ar fi ar\tat c\ firea noastr\ nu poate fi mântuit\, ci

numai pref\cut\ în altceva, poate în fire dumnezeiasc\. Iar

Iisus Hristos n-ar fi fost nici Dumnezeu, nici om, sau poate ar

fi fost numai Dumnezeu. Nemaifiind om, n-ar fi p\timit cu

adev\rat pentru noi [i noi n-am mai putea intra în leg\tur\ cu

El, ca [i cu un om. {i nemaiputând intra în leg\tur\ cu El ca

om, n-am mai intra în leg\tur\ nici cu Dumnezeu.

Numai dac\ unul [i acela[i a fost [i Dumnezeu, [i om, adic\

a fost o singur\ persoan\ cu fire dumnezeiasc\ [i omeneasc\, a

mântuit firea noastr\, deci [i pe noi pe to]i câ]i vrem s\ ne

mântuim. Numai dac\ a fost cu adev\rat om, a putut p\timi pentru

noi [i numai dac\ a fost tot acela[i [i Dumnezeu adev\rat, pa-

tima Lui a fost mântuitoare [i El a în\l]at firea noastr\.

Sf. Grigorie Teologul spune: „Însu[i Cuvântul lui Dumnezeu...

vine la chipul S\u [i cu trup Se îmbrac\ pentru trup [i cu suflet

în]eleg\tor pentru sufletul meu [i, împreun\, pe cel asemenea

cu cel asemenea cur\]ind. {i întru toate Se face om, afar\ de

p\cat... {i se arat\ Dumnezeu cu firea luat\, una (adic\ o per-

soan\) din amândou\ (firile) cele potrivnice, din trup adic\ [i din

Duh, din care una este îndumnezeit\, iar alta s-a îndumnezeit”114.

114 Cuvânt la Sf. Pa[ti.
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Ce înseamn\ „pentru noi, oamenii, [i
pentru a noastr\ mântuire”?

Fiul lui Dumnezeu nu s-a f\cut om pentru pl\cerea de a fi

om, sau pentru alte f\pturi, ci pentru noi, oamenii. {i când se

spune „pentru noi, oamenii” se în]elege „pentru noi, oamenii

p\c\to[i”, a[a cum zice Mântuitorul la Cina cea de Tain\: „Acesta

este trupul Meu care se d\ pentru voi” (Luca 22,19), în]ele-

gând „pentru voi cei p\c\to[i”. Deci Fiul lui Dumnezeu s-a în-

trupat „pentru noi, oamenii p\c\to[i, [i pentru a noastr\ mân-

tuire”. {i nu se spune pentru unii oameni sau pentru un popor,

ci „pentru noi, oamenii” îndeob[te, adic\ pentru to]i oamenii.

Dumnezeu a binevoit s\ dea omului o pre]uire atât de mare,

încât S-a f\cut [i El om [i r\mâne a[a în vecii vecilor, pentru a

fi în strâns\ leg\tur\ cu noi, oamenii.

Ce înseamn\ cuvintele: „S-a pogorât din cer”?

„S-a pogorât din cer” înseamn\ c\ Fiul lui Dumnezeu a

binevoit s\ se fac\ [i Fiu al Omului, s\ ia, pe lâng\ firea Sa

atotputernic\, [i firea noastr\ neputincioas\, s\ se smereasc\,

purtând toate ale ei, s\ ia chip de rob, „s\ se de[erte” (Filip. 2,7)

de slava Sa dumnezeiasc\, în ar\tarea [i lucrarea Sa omeneasc\,

f\r\ s\ înceteze de a fi Dumnezeu, s\ umble ca om pe p\mânt

[i s\ fie dispre]uit de mul]i.

„S-a pogorât din cer” înseamn\ c\ „bogat fiind, pentru noi

a s\r\cit, ca noi cu s\r\cia Lui s\ ne îmbog\]im” (II Cor. 8,9).

Cu alte cuvinte, „El s-a f\cut om, ca noi s\ ne facem dumnezei”115.

S-a unit pe Sine cu firea noastr\ neputincioas\, ca firea noastr\

s\ se fac\ tare [i nemuritoare prin unirea cu firea Sa dumne-

zeiasc\.

115 Sf. Atanasie, Epistola c\tre Adelfie VI, Migne, PG, XXVI, col. 1078.
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A p\r\sit Fiul lui Dumnezeu cerul
prin aceast\ „pogorâre”?

Fiul lui Dumnezeu n-a p\r\sit cerul prin aceast\ „pogorâre”.

C\ci El n-a încetat s\ fie [i Dumnezeu [i n-a p\r\sit firea dum-

nezeiasc\. Iar ca Dumnezeu este pretutindeni, [i cu deosebire

în cer. El umbla pe p\mânt cu firea noastr\ omeneasc\, dar cu

firea dumnezeiasc\ era pretutindeni. Prin firea noastr\ Se afla

„pogorât din cer”, dar prin firea dumnezeiasc\ era unit cu Tat\l

[i cu Duhul Sfânt, se afla „în sânul Tat\lui”, în cer. Însu[i El

spune despre Sine: „Nimeni nu s-a suit la cer, decât Cel ce S-a

coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer” (Ioan 3,13).

Ce înseamn\ „S-a întrupat de la Duhul Sfânt [i din
Maria Fecioara [i S-a f\cut om”, [i anume de ce
spune în chip deosebit „S-a întrupat” [i în chip
deosebit „S-a f\cut om”?

„S-a întrupat” înseamn\ cu deosebire „S-a z\mislit”, ca în-

ceput al întrup\rii. Iar „S-a f\cut om” înseamn\ cu deosebire

ar\tarea Fiului lui Dumnezeu ca om între oameni prin na[terea

din Sf. Fecioar\ Maria. Dar prin cuvântul „S-a întrupat”,

Sfin]ii P\rin]i, care au alc\tuit Simbolul, au ]inut mai ales s\

spun\ cu hot\râre c\ Fiul lui Dumnezeu {i-a alc\tuit trup

adev\rat, nu numai unul p\rut, cum spuneau unii eretici, [i de

aceea n-a venit cu el din cer, ci l-a luat din Sf. Fecioar\ Maria.

Iar prin cuvintele „S-a f\cut om” au ]inut s\ sublinieze c\ Fiul

n-a luat numai un trup f\r\ suflet sau f\r\ minte, cum spuneau

al]i eretici, ci S-a f\cut om deplin, cu trup [i suflet cuvânt\tor.

{i ce înseamn\: „De la Duhul Sfânt [i din
Fecioara Maria”? Care este partea Duhului Sfânt
[i care a Fecioarei Maria în întruparea Cuvântului?

Fiul lui Dumnezeu S-a z\mislit ca om din Fecioar\. Deci

S-a z\mislit f\r\ s\mân]\ b\rb\teasc\. Dar aceast\ z\mislire
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minunat\ nu s-ar fi putut face f\r\ lucrarea Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt a f\cut ca Fecioara s\ z\misleasc\ f\r\ s\mân]\

b\rb\teasc\ pe Fiul lui Dumnezeu ca om. „Iat\, îngerul Dom-

nului în vis s-a ar\tat lui zicând: «Iosife, fiul lui David, nu te

teme a lua pe Maria logodnica ta, c\ ce s-a z\mislit într-însa

este de la Duhul Sfânt»” (Matei l,20). De aceea spune Simbo-

lul credin]ei: „{i S-a întrupat de la Duhul Sfânt [i din Maria

Fecioara”.

Desigur, alta este partea Duhului Sfânt [i alta a Fecioarei

Maria în întruparea Fiului lui Dumnezeu. Sf=ntul Duh nu-i d\

acestuia firea omeneasc\ de la sine, ba nici m\car o parte din

ea. Într-un asemenea caz Fecioara Maria ar fi fost numai un

vas ales prin care ar fi venit Fiul lui Dumnezeu cu un trup

adus întreg, sau în parte, din cer, care deci n-ar mai fi fost un

trup adev\rat omenesc, luat din trup omenesc.

Dar Duhul Sfânt d\ Fecioarei puterea s\-L z\misleasc\

f\r\ de s\mân]\ b\rb\teasc\ [i deci f\r\ de p\cat. „{i a zis Maria

c\tre înger: «Cum va fi mie aceasta, de vreme ce eu nu [tiu de

b\rbat?» {i r\spunzând îngerul a zis: «Duhul Sfânt Se va pogorî

peste tine [i puterea Celui Preaînalt te va umbri...»” (Luca 1,34-35).

Duhul Sfânt a fost singur în Fecioara,
când aceasta a z\mislit pe Fiul lui Dumnezeu ca om?

N-a fost singur, în acest caz ea ar fi z\mislit un om des-

p\r]it de Dumnezeu. Ci ~nsu[i Fiul lui Dumnezeu era din acest

moment în ea, Duhul Sfânt fiind nedesp\r]it de El. Fiul lui

Dumnezeu a fost nedesp\r]it de firea Sa omeneasc\ din prima

clip\ a existen]ei ei, din clipa z\mislirii. De aceea spune Sim-

bolul credin]ei despre El Însu[i c\ „S-a întrupat”, adic\ {i-a al-

c\tuit din Fecioara M\ria firea omeneasc\. Dar Duhul Sfânt i-a

dat putere Mariei s\-L primeasc\ pe Fiul lui Dumnezeu în ea,

ca pe Cel ce începe s\-{i alc\tuiasc\ trupul din ea. C\ci Dum-

nezeu lucreaz\ asupra oamenilor totdeauna prin Duhul Sfânt.
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Sf. Ioan Damaschin spune: „Duhul Sfânt S-a pogorât peste

ea... dându-i puterea de a primi Dumnezeirea Cuvântului [i

puterea de a na[te. Atunci a umbrit-o în]elepciunea ipostatic\

[i Puterea Prea`naltului Dumnezeu, adic\ Fiul lui Dumnezeu,

Cel de o fiin]\ cu Tat\l, ca o s\mân]\ dumnezeiasc\ [i {i-a al-

c\tuit Lui din sângiuirile ei trup însufle]it”116.

Cine a fost Fecioara Maria?

A fost o fecioar\ din semin]ia lui David, din care trebuia,

dup\ f\g\duin]a dumnezeiasc\, s\ Se nasc\ Mântuitorul. Ea

tr\ise în cur\]ie des\vâr[it\ [i era logodit\ cu Iosif, un b\rbat

b\trân din aceea[i semin]ie, dar ea avea de gând s\ tr\iasc\ în

feciorie, c\ci se f\g\duise lui Dumnezeu s\ duc\ o via]\ de

fecioar\. De aceea, când îngerul îi aduce vestea c\ va na[te pe

Fiul lui Dumnezeu, ea întreab\: „Cum va fi mie aceasta, de

vreme ce nu [tiu de b\rbat?” (Luca 1,34). De[i îngerul nu spu-

sese cum va na[te, ca s\ poat\ în]elege c\ aceasta se va în-

tâmpla în viitor, ea totu[i se mir\, pentru c\ era hot\rât\ ca [i

în viitor s\ nu [tie de b\rbat.

Ea z\misle[te pe Fiul lui Dumnezeu ca fecioar\. Sfânta

Scriptur\ ne spune c\ dup\ ce „s-a aflat având în pântece”,

Iosif se gândea s-o p\r\seasc\, dar îngerul Domnului i s-a ar\tat

în vis spunându-i s\ nu-i fie team\ s\ ia pe logodnica lui, „c\ci ceea

ce s-a z\mislit într-însa este de la Duhul Sfânt” (Matei 1,20).

A[adar, Sfânta Maria a r\mas totdeauna fecioar\?

Da. Ea a r\mas fecioar\ totdeauna, deci atât la na[tere, cât

[i dup\ aceea. De aceea Biserica noastr\ îi zice „pururea Fecioar\”.

116 Dogmatica, cartea III, cap. 2, trad. cit., p. 147.
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Avem temeiuri pentru adev\rul acesta în
Sfânta Scriptur\ [i în Sfânta Tradi]ie?

Da. C\ fecioria ei a r\mas nestricat\ [i la na[tere, înv\]\m

de la proorocul Iezechie,l care spune: „Apoi m-a dus b\rbatul

acela înapoi la poarta cea din afar\ a templului, spre r\s\rit, [i

aceasta era închis\. {i mi-a zis Domnul: «Poarta aceasta va fi

închis\, nu se va deschide [i nici un om nu va intra pe ea, c\ci

Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închis\»”

(Iez. 44,1-2).

Dac\ n-ar fi r\mas fecioar\ [i la na[tere, ea n-ar mai fi fost

„pururea Fecioar\”. Sf. Maxim M\rturisitorul zice: „Cu adev\rat

z\mislirea [i na[terea au fost cu totul curate [i neatinse de

s\mân]\ [i de stric\ciune [i de aceea Maica Celui n\scut din ea

este fecioar\ [i dup\ na[tere, r\mânând prin na[tere [i mai ne-

p\timitoare, ceea ce e cu totul str\in firii [i mai presus de ra-

]iune... Lucru [i auzire cu adev\rat minunate este c\ s-a f\cut

na[tere [i ie[ire de prunc, închiz\torile m\dularelor de na[tere

ale celei ce a n\scut nedeschiz=ndu-se”117.

Iar c\ Sf. Maria a r\mas fecioar\ [i dup\ na[tere se vede de

acolo c\ Iisus, pe când Se afla pe cruce, a încredin]at-o în grija

Apostolului Ioan, spunând Maicii Sale: „Femeie, iat\ fiul t\u”,

iar Apostolului Ioan: „Iat\ mama ta” (Ioan 19,26-27). Dac\

Sf=nta Maria ar fi avut [i al]i fii, ar fi l\sat-o în grija lor.

Dar este [i la mintea omului c\, dup\ ce s-au petrecut cu

ea lucruri atât de minunate, ea nu se mai putea gândi s\ se

coboare la o via]\ de rând. Dac\ Apostolii [i-au închinat via]a

lor întreag\ lui Iisus, îndat\ ce L-au cunoscut, primind chiar

moartea pentru El, putem socoti oare c\ Sf. Maria, Maica Lui,

aleas\, pentru cur\]ia ei, dintre toate femeile p\mântului, ca s\

se nasc\ din ea Domnul, ar fi fost mai prejos de ei?

117 Ambiquorum liber, Migne, PG, XCI, col. 1276.
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De ce o cinstim pe Sfânta Fecioar\ Maria
[i-i închin\m zile de s\rb\toare?

Pentru c\ Însu[i Dumnezeu a învrednicit-o de cinstea cea

mai mare, de a na[te pe Mesia, [i a vestit lucrul acesta prin

profe]i (Fc. 3,15; Is. 7,14; Ier. 23,5-6; Iez. 44,1-3).

A cinstit-o îngerul bunei-vestiri, închinându-i-se [i numind-o

„plin\ de har” [i „binecuvântat\ între femei” (Luca l,28).

A cinstit-o Elisabeta, mama lui Ioan Botez\torul, numind-o

„binecuvântat\ între femei” [i „Maica Domnului” (Luca 1,40-43).

A cinstit-o Fiul ei, Care în copil\rie îi era supus (Luca 2,51),

iar mai apoi, pe cruce fiind, S-a îngrijit de ea, dând-o în seama

Apostolului Ioan (Ioan 19,26-27).

Au cinstit-o oamenii din mul]ime, fericind-o pentru a fi n\scut

pe Fiul lui Dumnezeu. Iar Fiul ei a înt\rit aceast\ cinstire, zicând:

„A[a este” (Luca 11,27-28).

Ea îns\[i a gr\it sub insuflarea Duhului Sfânt, c\ „i-a f\cut

m\rire Cel Puternic” [i c\ de acum „o vor ferici toate neamurile”

(Luca 1,48-49).

Iat\ de ce se cuvine ca [i noi, cu atât mai mult, s\-o cinstim

pe Sf. Fecioar\ Maria.

Este mai mare cinstirea Sfintei Fecioare Maria
decât cinstirea adus\ altor sfin]i?

Da, este mai mare, pentru c\ ea este cea dintâi între sfin]i.

Iat\ de ce cinstirea adus\ ei o numim preacinstire, iar pe ea,

Preacinstit\.

De ce Sfânta Fecioar\ Maria este cea dintâi
între sfin]i?

Este cea dintâi între ei, pentru c\ a primit de la Dumnezeu

cinstea cea mai mare, de a na[te pe Mesia. Z\mislind în pân-

tecele ei pe Mesia, de la Duhul Sfânt, ea a fost cur\]it\ de p\-

cate, ca nici un alt om, oricât de sfânt ar fi fost acesta. Ea a
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fost apoi vestit\ de Dumnezeu [i de profe]i c\ va avea o deose-

bit\ cinste, cum nu s-a mai spus despre nici un alt sfânt. Despre

Ioan Botez\torul [tim c\ a fost cel mai mare între profe]i

(Luca 7,28), deoarece îns\[i venirea lui a fost profe]it\ de al]i

profe]i (Matei 3,1; Isaia 44,3). Sf. Fecioar\ Maria este îns\ cea

dintâi între sfin]i, de aceea [i cinstirea ei este preacinstire.

Dar în Sfânta Scriptur\ se vorbe[te de ni[te „fra]i”
ai Domnului. Care sunt ace[tia?

Este adev\rat c\ în Sfânta Scriptur\ se vorbe[te de astfel

de „fra]i”. Sfânta Evanghelie ne spune c\, odat\ când predica

Iisus, „Înc\ gr\ind El mul]imilor, iat\ mama Lui [i fra]ii Lui st\teau

afar\, c\utând sa vorbeasc\ cu El” (Matei 12,46; Luca 8,19).

Alt\ dat\, când predica în sinagoga din Nazaret, iudeii se mirau

întrebând: „Au nu este Acesta feciorul teslarului? Au nu se

nume[te mama Lui Maria [i fra]ii Lui Iacov [i Iosie [i Simon [i

Iuda? {i surorile Lui au nu sunt toate la noi?” (Matei 13,55-56;

vezi [i Marcu 6,3; alte locuri despre „fra]ii” Domnului: Ioan

2,12 [i 7,3; Fapte l,14; I Cor. 9,5; Gal. 1,19). Aici sunt da]i

chiar cu numele de „fra]ii” Domnului.

Dar lucrul sigur este c\ ace[tia n-au fost fiii Sfintei Fe-

cioare Maria, ci ai unei alte Marii, numit\ în Sfânta Scriptur\

uneori „cealalt\ Marie” sau „Maria lui Cleopa”. Despre aceasta

se spune c\ era mama lui Iacov [i Iosie, doi din pomeni]ii fra]i

ai Domnului. „{i erau acolo multe femei, privind de departe,... între

care era Maria-Magdalena [i Maria, mama lui Iacov [i a lui Iosie”

(Matei 27,55-56; 28,1; Marcu 15,40.47; 16,1; Luca 24,10;

Ioan 19,25).

Ace[ti a[a-zi[i „fra]i” ai Domnului erau ni[te veri sau alte

rude ale Lui, c\ci în Sfânta Scriptur\ se numesc „fra]i” [i alte

rude mai apropiate. A[a, Avraam `l nume[te pe Lot „frate, de[i

îi era nepot de frate (Fc. 11,27; 12,5; 14,12.14.16).
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Dac\ Mântuitorul n-a avut fra]i, în ce în]eles se
nume[te El „întâiul-n\scut” (Matei l,24)?

În Vechiul Testament „întâiul-n\scut”, atât dintre oameni

cât [i dintre animale, era închinat lui Dumnezeu (Ie[. 13,2). De

aceea, chiar dac\ nu mai erau dup\ el al]i n\scu]i, se numea tot

„întâiul-n\scut”, [i nu „singurul n\scut”, pentru c\ „întâiul-n\scut”

înseamn\ sfin]it, închinat lui Dumnezeu. Prin el se câ[tiga mila

de la Dumnezeu pentru oameni. La oameni primul n\scut era

ca un fel de preot pentru fra]ii s\i în fa]a lui Dumnezeu, iar la

animale era adus ca jertf\ lui Dumnezeu.

Domnul nostru Iisus Hristos a primit numele de „întâiul-

n\scut”, de[i a fost „singurul n\scut”, ca s\ se arate c\ El, ca

om, este întâiul-n\scut la via]a cea nou\ dintre to]i fra]ii „ca s\

fie El întâiul-n\scut între mul]i fra]i” (Rom. 8,29).

Pe de alt\ parte, El a fost atât preotul adev\rat, cât [i jertfa

adev\rat\ pentru to]i oamenii, câ[tigând de fapt iertarea pentru

to]i.

De ce o numim pe Sfânta Maria nu numai
„Pururea Fecioar\”, ci [i „Preacurat\”?

Pentru c\ ea n-a s\vâr[it nici un p\cat, nici cu gândul, nici

cu cuvântul, nici cu lucrul. Acest dar i s-a dat printr-un har

deosebit de mare, de care vorbe[te îngerul când îi veste[te c\

va na[te pe Fiul lui Dumnezeu. „Bucur\-te, ceea ce e[ti plin\

de har, Domnul este cu tine” (Luca l,28). M\rturisirea lui Mitrofan

Critopol spune: „Fiindc\ a fost rânduit\ de Dumnezeu spre un

scop mare [i cu totul deosebit... i s-a dat de Dumnezeu un mare

[i deosebit dar, acela de a nu p\c\tui”118. Desigur, darul acesta s-a

întâlnit cu str\duin]a ei cu totul deosebit\ de a tr\i în cur\]ie

deplin\.

118 Cap. XVII.
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Ea e Preacurat\ îns\ [i pentru c\, în acela[i timp în care i

s-a dat puterea de a primi pe Fiul lui Dumnezeu spre a-L na[te,

a fost „cur\]it\” de p\catul str\mo[esc. Sf. Ioan Damaschin zice:

„Deci, dup\ consim]\mântul Fecioarei, Duhul cel Sfânt S-a

pogorât peste ea potrivit cuvântului Domnului, pe care l-a

spus îngerul, cur\]ind-o [i dându-i în acela[i timp [i puterea de

a primi Dumnezeirea Cuvântului [i puterea de a na[te”119.

Fecioara nu s-a z\mislit f\r\ p\catul str\mo[esc, cum sus]in

unii, c\ci îngerul îi spune: „Nu te teme, Marie, c\ ai aflat har la

Dumnezeu” (Luca l,30), deci harul acesta l-a primit în timpul

vie]ii ei, iar nu de la z\mislirea ei. Altfel unde ar mai fi fost

str\dania ei dup\ cur\]ie, pe care luând-o în seam\ Domnul, a

hot\rât s\ Se întrupeze din ea?

De ce o numim pe Fecioara [i „N\sc\toare
de Dumnezeu” sau „Maica lui Dumnezeu”?

Pentru c\ Cel ce S-a n\scut din ea, dup\ firea omeneasc\,

este Însu[i Fiul lui Dumnezeu [i Dumnezeu. Iisus Hristos este

o singur\ persoan\ în dou\ firi: este persoana lui Dumnezeu

Cuvântul, Care ca Dumnezeu, sau ca persoan\ a firii dumnezeie[ti,

este n\scut dinainte de veci din Tat\, iar ca om, sau ca per-

soan\ a firii omene[ti, este n\scut în timp din Fecioara Maria.

Una [i aceea[i persoan\ S-a n\scut [i din Tat\l, [i din Maria:

din Tat\l dup\ firea dumnezeiasc\, din Maria dup\ firea ome-

neasc\. Deci tot Fiul lui Dumnezeu s-a f\cut [i Fiul Mariei. Nu

se poate spune c\ din Fecioara S-a n\scut numai firea ome-

neasc\ a lui Hristos, c\ci nu se na[te o fire, ci se na[te o per-

soan\ prin acea fire. Iar persoana firii omene[ti a lui Iisus Hristos

era Însu[i Fiul lui Dumnezeu.

Dac\ n-am recunoa[te c\ Fecioara Maria este N\sc\toare

de Dumnezeu, n-am socoti persoana n\scut\ din ea [i Dumnezeu,

119 Dogmatica, cartea III, cap. II, trad. cit., p. 147.
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ci numai om. Iar dac\ Iisus ar fi fost numai om, nu ne-ar fi putut

mântui. Întreaga noastr\ mântuire î[i are deci temelia în faptul

c\ Sfânta Fecioar\ Maria a fost N\sc\toare de Dumnezeu. Cine

nu crede în aceasta nu crede c\ a fost mântuit, c\ci nu crede c\

Iisus Hristos, n\scut din Maria, este Fiul lui Dumnezeu. De

aici se vede cât de mult gre[esc cei ce nu o cinstesc pe Fecioara

Maria, ca Maica Domnului. Ei nu cred îngerului Gavriil, care

spune Fecioarei: „Acesta va fi mare [i Fiul Celui Preaînalt se

va chema” (Luca l,32); nici Sf. Apostol Pavel, care spune c\ la

plinirea vremii „a trimis Dumnezeu pe Fiul S\u cel n\scut din

femeie” (Gal. 4,4). Sfânta noastr\ Biseric\ o cinste[te pe Fecioara

ca N\sc\toare de Dumnezeu în cânt\ri neasem\nat de frumoase:

„Primit-ai în pântece pe Cuvântul [i ai purtat pe Cel ce poart\

toate [i ai hr\nit cu lapte, ceea ce e[ti curat\, pe Cel ce hr\ne[te

toat\ lumea”. Sau iar\[i: „Taina cea din veci se descoper\ ast\zi!

Dumnezeu Cuvântul Fiu Fecioarei Se face”120.

Dac\ Fiul lui Dumnezeu S-a f\cut om deplin,
om întru toate asemenea nou\, de ce S-a întrupat
de la Duhul Sfânt [i din Fecioar\ [i nu S-a n\scut
ca orice om pe cale fireasc\?

Din dou\ motive S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu de la Duhul

Sfânt [i din Fecioar\: întâi, ca s\ se arate c\ venirea Fiului lui

Dumnezeu pe p\mânt ca om [i mântuirea noastr\ nu puteau

atârna de puterea omeneasc\, ci de hot\rârea lui Dumnezeu.

Al doilea, pentru c\, de[i S-a f\cut om întru toate asemenea

nou\, El S-a z\mislit f\r\ p\catul str\mo[esc cu care se z\mis-

lesc to]i oamenii. Dar z\mislirea f\r\ de p\catul str\mo[esc nu

s-ar fi putut face f\r\ lucrarea Duhului Sfânt, Care a p\strat-o

pe Sfânta Fecioar\ curat\ de orice întinare. 

120 Acatistul Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu.
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Astfel, Iisus Hristos S-a n\scut f\r\ de p\cat str\mo[esc.

Dar El n-a s\vâr[it p\cat nici dup\ aceea. {i nu numai c\ n-a

s\vâr[it p\cat, dar nici nu putea s\vâr[i.

De ce Iisus nu putea s\vâr[i p\cat?

Pentru c\ Cel ce S-a n\scut din Fecioara Maria este Dum-

nezeu Însu[i, anume Fiul lui Dumnezeu Care Se face om pentru

noi. Cel ce lucreaz\ cele ale firii este persoana îns\[i. Or, în Iisus

Hristos, Cel ce lucreaz\ prin firea omeneasc\ este Dumnezeu

Însu[i, Care lucra în acela[i timp [i prin firea Sa dumnezeiasc\.

De aceea, Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, nici nu putea p\c\tui.

Dac\ ar fi putut p\c\tui Iisus Hristos, Însu[i Dumnezeu ar fi

putut p\c\tui. Dar Dumnezeu nu poate p\c\tui, c\ci p\catul

este fapt\ împotriva lui Dumnezeu, [i cum ar fi putut Dumnezeu

lucra împotriva Sa?

Dar dac\ n-a putut p\c\tui,
a mai fost Iisus om adev\rat?

Da, a fost, c\ci p\catul nu ]ine de firea omeneasc\. Adam,

la început, n-a avut p\catul în fire. P\catul, dimpotriv\, [tirbe[te

firea, o sl\be[te. Via]a, dup\ fire, o redobânde[te omul de-abia

când scap\ de p\cat, spun Sfin]ii P\rin]i.

Dar dac\ Iisus Hristos n-a putut p\c\tui,
cum se în]eleg ispitele cu care s-a apropiat Satana
de El [i cum mai este El pild\ pentru noi
ca s\ lupt\m cu p\catul?

Mântuitorul n-a putut p\c\tui [i nici o înclinare spre p\cat

nu se afla în El. Dar El a mo[tenit împreun\ cu noi sl\biciunile

nep\tima[e: foamea, setea, trebuin]a de odihn\, de somn, frica

de moarte, putin]a de a suferi durere. Satana s-a folosit de st\-

rile acestea din Iisus pentru a-L ispiti s\ {i le astâmpere într-un

fel cum nu trebuia, adic\ mai mult decât trebuia, sau când nu

trebuia. Dar Iisus a respins ispita din primul moment, neprimind-o
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în\untrul S\u [i a r\bdat cu b\rb\]ie ostenelile, foamea, durerea

[i a biruit frica de moarte, în aceasta El ne este pild\ [i nou\.

C\ci dac\ r\bd\m [i noi, ca El, ostenelile [i durerile, putem

respinge [i noi ispita. Iar de r\bdat putem r\bda [i noi, c\ci [i

noi ~l avem pe El în noi.

Vorbe[te Sfânta Scriptur\ despre lipsa de p\cat
a Mântuitorului?

Da. Chiar Mântuitorul spune c\tre iudei: „Cine dintre voi

M\ v\de[te pe Mine de p\cat?” (Ioan 8,46). Iar Sf. Apostol Pavel

arat\ c\ Iisus Hristos a fost f\r\ de p\cat, dar c\ în acela[i timp

a purtat neputin]ele noastre de pe urma p\catului [i a fost

ispitit: „C\ nu avem Arhiereu care s\ nu poat\ suferi cu noi în

sl\biciunile noastre, ci ispitit întru toate dup\ asem\narea noastr\,

afar\ de p\cat” (Evr. 4,15).

A fost de trebuin]\ pentru mântuirea noastr\
ca Iisus Hristos s\ fie f\r\ de p\cat?

Da. Numai fiindc\ „n-a s\vâr[it nici un p\cat, nici s-a aflat

vicle[ug în gura Lui” (I Petru 2,22), Iisus n-a murit pentru

p\catele Sale, ci „pentru f\r\delegile noastre”, r\scump\rându-ne

de ele (Isaia 53,5.9). Numai fiindc\ a fost f\r\ p\cat, a putut da

Tat\lui o via]\ curat\ de ascultare, r\scump\rând neascultarea

noastr\. Numai fiindc\ a fost f\r\ de p\cat, moartea nu L-a putut

]ine, c\ci n-avea drept asupra Lui, ci a înviat, ca dup\ El s\

înviem [i noi to]i, cei ce credem în El. {i numai fiindc\ a fost

f\r\ p\cat, ne este [i nou\ pild\ de via]\ neprih\nit\.

Care este articolul IV din Simbolul credin]ei?

Articolul al IV-lea din Simbolul credin]ei este: „{i S-a

r\stignit pentru noi în zilele lui Pon]iu Pilat [i a p\timit [i S-a

îngropat”.
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Ce cuprinde acest articol în întregul lui?

Dup\ ce articolul III ne-a spus c\ Fiul lui Dumnezeu S-a

f\cut om ca s\ ne mântuiasc\, articolul IV ne spune cum ne-a

mântuit Iisus, odat\ ce S-a f\cut om. C\ci a trebuit mai întâi ca

Fiul lui Dumnezeu s\ Se fac\ om [i apoi s\ ne mântuiasc\.

Când a început Iisus lucrarea de mântuire a omului?
Trebuie s\ desp\r]im cu totul întruparea
Domnului de lucrarea Lui mântuitoare?

Nu trebuie s\ le desp\r]im. Desigur, altceva este aprin-

derea focului [i altceva fierberea apei. Dar apa începe s\ se în-

c\lzeasc\, deci s\ înainteze spre fierbere, chiar în clipa aprin-

derii focului. Tot a[a, altceva este întruparea [i altceva lucrarea

Lui, prin care ne-a mântuit. Totu[i mântuirea noastr\ a început

chiar prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. C\ci chiar prin

întrupare a f\cut început înnoirii firii noastre luate de El, f\r\

de p\cat. Dar ca s\ fie izb\vit\ de p\cat firea tuturor celor ce

voiau acest lucru, trebuia ca Fiul lui Dumnezeu s\-[i dea firea

Sa omeneasc\ la moarte pentru noi to]i. Pe de alt\ parte, numai

prin moarte a sc\pat El firea Sa omeneasc\ [i de sl\biciunile

ei: de foame, de osteneal\, de boal\, de durere, de moarte.

R\bdându-le pe toate acestea cu t\rie pân\ la cap\t, a f\cut

firea Sa omeneasc\ mai tare ca ele, a sc\pat-o de ele [i, toto-

dat\, ne-a r\scump\rat pe noi to]i de p\cat [i de moarte.

A[adar, mântuirea începe cu întruparea. Dar deplin ea se

înf\ptuie[te prin moartea lui Iisus Hristos pe cruce [i prin în-

vierea Lui. Biruin]a se câ[tig\ prin lupt\. Dar primul pas spre

ea s-a f\cut prin a[ezarea osta[ilor în linie de b\taie. Sf. Atanasie

spune: „Dup\ cum dac\ un împ\rat coboar\ într-un ora[ [i î[i

ia locuin]a într-una din casele din el, nu numai c\ acest ora[

prime[te o cinste mare, dar nici un du[man sau tâlhar nu în-

dr\zne[te s\-l atace, c\ci chiar [i numai prezen]a împ\ratului

este pentru el o pav\z\, tot astfel [i împ\ratul cerurilor: din
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moment ce a coborât în ]inutul omenirii noastre [i a locuit într-un

trup ca al nostru toate atacurile du[manilor contra omului au fost

înfrânte, iar stric\ciunea mor]ii, puternic\ odinioar\, a încetat”121.

De ce „S-a r\stignit Domnul Iisus Hristos pentru
noi pentru noi”?

În urma p\catului str\mo[esc, to]i oamenii erau supu[i pedepsei

mor]ii (Rom. 5,12), ca unii care dispre]uiau m\rirea lui Dumnezeu.

În acela[i timp moartea era urmarea sl\biciunii [i a tulbur\rii,

intrate în firea noastr\ prin p\cat, din cauz\ c\ firea noastr\

tr\ia potrivnic Legii lui Dumnezeu, care a fost a[ezat\ în toate

[i pe care trebuie s\ o p\zeasc\ toate.

Dar iubirea lui Dumnezeu nu voia ca to]i oamenii s\ se

duc\ la moarte ve[nic\, îns\ nici nu putea l\sa dispre]uit\ m\-

rirea Sa [i nerestabilit\ în firea omeneasc\ Legea Sa. Unde nu

este respectat\ o rânduial\, este o tulburare necontenit\, care

alung\ lini[tea [i face cu neputin]\ prop\[irea în bine.

Deci numai a[a puteau fi sc\pa]i oamenii de pedeapsa mor]ii,

g\sindu-se cineva, chiar din partea lor, care s\ restabileasc\ în

firea sa omeneasc\ respectul Legii dumnezeie[ti [i s\ rabde

pedeapsa mor]ii cerut\ de m\rirea dumnezeiasc\, dar nu pentru

p\catul s\u, ci al tuturor oamenilor. Trebuia, a[adar, un om

f\r\ de p\cat [i în acela[i timp un om care s\ valoreze cât to]i

oamenii [i chiar mai mult decât to]i oamenii laolalt\. Dintre

oameni nu se putea ivi cineva care s\ îndeplineasc\ aceste

condi]ii. De aceea, în în]elepciunea Sa, a f\cut Dumnezeu pe

Însu[i Fiul S\u om f\r\ de p\cat. Acesta a restabilit prin via]a

Sa curat\ respectul Legii lui Dumnezeu în firea Sa omeneasc\

[i prin moartea Sa a r\scump\rat pe fra]ii S\i de la pedeapsa

121 Despre Întruparea Cuvântului, cap. IX, PG, XV, col. 1120; vezi [i Sf.

Atanasie cel Mare, Scrieri, Partea I, în PSB, traducere, introducere [i note

de Pr. Prof. Dumitru St\niloae, Bucure[ti, 1987, p. 101.
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mor]ii. De aceea S-a r\stignit Fiul lui Dumnezeu pentru noi.

Prin toate jertfele de animale dinainte de Hristos, oamenii c\utau

s\ dea lui Dumnezeu ceva în schimb pentru via]a lor. Dar

vie]ile de animale erau de mai pu]in pre] decât via]a lor. De aceea

oamenii nu puteau sc\pa prin ele. Trebuia o jertf\ de acela[i

pre] cu via]a lor [i chiar de un pre] mai mare ca via]a lor întinat\.

Jertfa aceasta a adus-o Fiul lui Dumnezeu ca om, v\rsând un

sânge mai de pre] decât al tuturor animalelor [i al tuturor oa-

menilor [i r\scump\rând prin el pe oameni de toate p\catele.

Crucea a fost altarul pe care s-a adus jertfa adev\rat\ pentru

oamenii din toate timpurile. Iisus a fost [i jertfa adev\rat\, [i

preotul care a adus-o, câ[tigând de fapt mântuirea noastr\. „Iar

Hristos venind Arhiereu bun\t\]ilor viitoare, nu prin sânge de

]api [i de vi]ei, ci cu `nsu[i sângele S\u a intrat El o dat\ pentru

totdeauna în Sfânta Sfintelor, [i a dobândit o ve[nic\ r\scum-

p\rare. C\ de vreme ce sângele taurilor [i al ]apilor [i cenu[a

de juninci, stropind pe cei spurca]i, îi sfin]e[te spre cur\]irea

trupului, cu cât mai vârtos sângele lui Hristos, Care prin Duhul

cel ve[nic S-a adus lui Dumnezeu pe Sine jertf\ f\r\ de pri-

han\, va cur\]i cugetul nostru de faptele cele moarte ca s\ sluji]i

Dumnezeului celui viu” (Evr. 9,11-14).

Iar Sf. Chiril al Ierusalimului zice: „Mântuitorul a suferit

toate aceste patimi ca s\ împace prin sângele crucii pe cele din

cer [i pe cele de pe p\mânt (Col. l,20). Din pricina p\catelor

eram du[manii lui Dumnezeu [i Dumnezeu hot\râse ca p\c\-

tosul s\ moar\. Trebuia s\ se întâmple una din dou\: sau ca

Dumnezeu, ca Unul Ce-{i îndepline[te spusele, s\-i omoare pe

to]i, sau s\ anuleze hot\rârea, ca Unul Ce este iubitor de oameni.

Totu[i prive[te la în]elepciunea lui Dumnezeu! A men]inut ca

adev\rat\ [i hot\rârea, [i {i-a ar\tat cu putere [i iubirea de oameni.

În trupul r\stignit pe lemnul crucii Hristos a luat p\catele, pentru

ca prin moartea Lui noi s\ murim pentru p\cate [i s\ tr\im

pentru dreptate (I Petru 2,24). Nu era om de rând Cel ce a
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murit pentru noi. Nu era o oaie necuvânt\toare. Nu era înger

numai, ci Dumnezeu întrupat. Nu era atât de mare nelegiuirea

p\c\to[ilor, pe cât de mare era dreptatea Celui care a murit

pentru noi”122.

De ce a trebuit s\ moar\ Iisus Hristos pentru noi
tocmai r\stignit pe cruce?

Pentru mai multe pricini. Însemn\m câteva: a) ca s\ moar\

în\l]at spre cer, dar cu privirea [i cu bra]ele deschise spre lume,

ar\tând c\ se aduce jertf\ Tat\lui, dar cu iubire fa]\ de lume; b) ca

s\ moar\ cu încetul [i deci ca patima Lui, r\bdat\ f\r\ cârtire,

s\ fie mai îndelungat\ [i ca sângele Lui s\ se scurg\ st\ruitor

peste p\catele lumii, spre a le sp\la; c) dar mai ales pentru c\

moartea prin r\stignirea pe cruce era moartea cea mai ru[inoas\

(Deut. 21,23; Gal. 3,13), [i la ea erau osândi]i cei mai mari

tâlhari. Prin aceasta s-a ar\tat pân\ unde coborâse tic\lo[ia noastr\,

încât am fost în stare s\ socotim pe Cel ce era bun\tatea

întrupat\ ca pe cel mai r\u, încât am fost în stare s\ ne smintim

de Cel mai bun ca de cel mai nevrednic. Dac\ p\catul este

neascultare de Dumnezeu [i lucrare împotriva Lui, r\stignirea

lui Iisus Hristos de c\tre oameni, fiind cea mai du[m\noas\

fapt\ împotriva lui Dumnezeu, este cea mai grozav\ fapt\ a

p\catului din om. Chiar în aceast\ dec\dere s-a ar\tat, în

acela[i timp, [i pedeapsa lui Dumnezeu asupra noastr\; d) dar

în acela[i timp, în suferirea mor]ii celei mai ru[inoase din

partea Fiului lui Dumnezeu, s-a ar\tat cât de total\ a fost

smerenia [i iubirea Lui pentru noi.

A[adar, de câte ori ne gândim la moartea pe cruce a

Domnului, trebuie s\ ne aducem aminte de groz\via p\catelor

noastre, ar\tate chiar în aceast\ fapt\ ru[inoas\ a noastr\, dar,

în acela[i timp, [i de iubirea nem\rginit\ a Domnului, Care a

122 Cateheza XIII, trad. cit., vol. II, p. 349.
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sp\lat p\catele noastre tocmai în clipa când noi ni le ar\tam în

fapta cea mai tic\loas\.

Pe crucea Domnului de pe Golgota s-au întâlnit cea mai

urât\ fapt\ a p\catului omenesc cu cea mai mare fapt\ a iubirii

Domnului [i pe ea iubirea dumnezeiasc\ a ars p\catul. Sf. Maxim

M\rturisitorul zice: „Acesta a fost, a[adar, scopul Domnului,

ca, pe de o parte, s\ asculte de Tat\l pân\ la moarte, ca un om,

pentru noi p\zind porunca iubirii, iar pe de alta, s\ biruie pe

diavol, p\timind de la el prin c\rturarii [i fariseii pu[i la lucru

de el. Astfel, prin faptul c\ s-a l\sat de bun\voie învins, a învins

pe cel ce n\d\jduia s\-L înving\ [i a sc\pat lumea de st\pânirea

lui”123.

Dar dac\ crucea a fost o unealt\ de tortur\
ru[inoas\ [i dureroas\ pentru Domnul,
este bine s\ o cinstim?

Trebuie s\ o cinstim cât se poate mai mult, c\ci Domnul a

îmbr\]i[at-o cu iubire [i pe ea a ars ca pe un altar p\catul nostru.

Crucea arat\ ru[inea noastr\, nu a Domnului; din partea Dom-

nului arat\ iubire. Deci, gândul la ea ne face, pe de o parte, s\

ne ru[in\m [i s\ ne c\im de p\catele noastre [i s\ lupt\m îm-

potriva lor, îmbr\]i[ând [i noi crucea cum a îmbr\]i[at-o Domnul,

pe de alta, s\ ne înduio[\m de iubirea Lui, Care ne-a mântuit

prin ea de ele [i s\ o sl\vim.

Nu te gânde[ti la ostenelile [i la suferin]ele ce le-au îndurat

p\rin]ii t\i de pe urma neascult\rii tale? Ru[inezi amintirea lor

prin aceasta? Nu, dimpotriv\, sl\ve[ti iubirea lor fa]\ de tine [i

spore[ti c\in]a ta. Dar nici Hristos nu se ru[ineaz\ de crucea

Sa. C\ci ea este fapta cea mai înalt\ a iubirii Sale fa]\ de noi.

Se va ru[ina El de iubirea Sa fa]\ de noi, ar\tat\ pe cruce? Nu,

ci pururea {i-o aminte[te [i ne-o aminte[te, c\ci prin ea ne-a

123 Cuvânt ascetic, cap. XIX, „Filoc. II”, p. 9.
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[ters p\catele [i prin faptul c\ ne-o aminte[te ne câ[tig\ iubirea

noastr\ fa]\ de El. El mereu ne spune la Sfânta Liturghie c\ {i-a

v\rsat sângele pentru noi [i ne îndeamn\ s\ ne amintim de

moartea Lui, se în]elege, de moartea pe cruce. „C\ de câte ori

ve]i mânca pâinea aceasta [i ve]i bea paharul acesta, moartea

Domnului vesti]i pân\ când va veni” (I Cor. 11,26).

La Domnul nostru Iisus Hristos nu ne putem gândi f\r\ s\-L

vedem r\stignit pe cruce. Iar la cruce ne gândim tocmai pentru

c\ ne gândim la Hristos, Care S-a r\stignit pe ea, deci nu ne

putem gândi la ea decât v\zând cu ochii sufletului pe Hristos

pe ea. Hristos [i crucea Sa sunt nedesp\r]i]i. Crucea a devenit

„semnul Fiului Omului”. Ea se va ar\ta pe cer împreun\ cu El

(Matei 24,30), când va veni s\ judece lumea, ca s\ ru[ineze pe

cei ce nu s-au c\it [i nu au primit iubirea Lui cât au vie]uit în

lume. Apoi crucea este altarul pe care s-a adus cea mai înalt\

jertf\ [i orice altar trebuie cinstit (Ie[. 29,37).

Mai sunt [i alte locuri în Sfânta Scriptur\
care ne arat\ datoria de a cinsti crucea?

Sf. Apostol Pavel se laud\ cu crucea Domnului [i o socote[te

puterea lui Dumnezeu: „Cuvântul crucii celor pieritori nebu-

nie este, iar nou\, celor care ne mântuim, puterea lui Dumnezeu

este” (I Cor. l,18). {i iar\[i: „Iar mie s\ nu-mi fie a m\ l\uda

decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care

lumea este r\stignit\ pentru mine [i eu pentru lume!” (Gal. 6,14).

Aici Apostolul arat\ c\, precum crucea înseamn\ dreptatea lui

Dumnezeu, Care a pedepsit p\catele pe cruce, [i iubirea fa]\ de

noi Domnului nostru Iisus Hristos Care le-a omorât, a[a înseamn\

ea [i str\duin]a noastr\ de a le omorî în noi prin osteneli [i

înfrân\ri proprii, cu ajutorul lui Iisus Hristos [i prin iubirea

fa]\ de El.

Sfânta Scriptur\ socote[te Crucea mijlocul prin care Dum-

nezeu ne-a împ\cat cu Sine, locul pe care s-a surpat peretele
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ce ne desp\r]ea de Dumnezeu, locul pe care au fost înfrânte

duhurile rele, focul în care a fost ars zapisul lor împotriva

noastr\. Prin jertfa Crucii, Dumnezeu, Care se îndep\rtase de

noi, a îmbr\]i[at iar\[i omenirea, ca pe una ce a pl\tit datoria

pentru p\cat. Pe Cruce s-a omorât vrajba, pe Cruce a împ\cat

Iisus Hristos, în Sine, pe Dumnezeu cu oamenii. Crucea este

locul pe care s-a f\cut împ\carea noastr\ cu Dumnezeu [i, de câte

ori facem semnul ei, ne gândim la ea cu credin]\, ar\t\m c\

primim aceast\ împ\care [i c\ ne întâlnim cu El pe acest loc

sau în acest semn al p\cii. „C\ci El este pacea noastr\, El,

Care a f\cut din cele dou\ – una, surpând peretele din mijloc

al desp\r]iturii, ... ca, întru Sine, pe cei doi s\-i zideasc\ într-un

singur om nou [i s\ întemeieze pacea. S\-i împace cu Dumnezeu

pe amândoi, uni]i într-un trup, prin cruce, omorând prin ea

vr\jm\[ia” (Efes. 2,14-16). „C\ci în El a binevoit (Dumnezeu)

s\ s\l\[luiasc\ toat\ plinirea. {i printr-~nsul toate cu Sine s\ le

împace, fie cele de pe p\mânt, fie cele din ceruri, f\când pace

prin El, prin sângele Crucii Sale” (Col. l,19-21). „{tergând zapisul

ce era asupra noastr\, care ne era potrivnic nou\ cu rânduielile

lui, [i pe acela l-a luat din mijloc, pironindu-l pe cruce. Dez-

br\când (de putere) încep\toriile [i domniile, le-a f\cut de ocar\

în v\zul tuturor, biruind asupra lor prin Cruce” (Col. 2,14-15).

Prin Cruce S-a în\l]at Iisus Hristos la m\rire (Filip. 2,8-9;

Luca 24,26; Ioan 17,1). Dac\ ar fi fost lucru de ru[ine pentru

El, nu S-ar fi în\l]at prin ea. Crucea este semnul T care ap\r\

pe cei ce-l au în frunte (Iez. 9,4-6), sau pecetea lui Dumnezeu,

care `i p\streaz\ nev\t\ma]i pe cei ce o au întip\rit\ pe ei (Apoc.

7,2-3; 9,4).

Mântuitorul Însu[i spune: „Cel ce voie[te s\ vin\ dup\ Mine

s\ se lepede de sine, s\-[i ia crucea [i s\-Mi urmeze Mie”

(Marcu 8,34). Aici e vorba, în primul rând, de crucea din suflet,

ca lupt\ împotriva pl\cerilor, a p\catelor, ca purtare a ostene-
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lilor [i necazurilor, dar lupta [i necazurile le poart\ omul gân-

dindu-se la Crucea lui Hristos, prin care a biruit El p\catul. {i,

oare, nu este bine ca semnul, pe care-l vede omul cu gândul,

s\-l fac\ [i cu mâna, ca [i mai u[or s\-[i aduc\ aminte de

Crucea lui Hristos [i de datoria sa de a o purta în suflet, de a fi

cu recuno[tin]\ fa]\ de El [i de a lupta împotriva p\catelor?

De ce s-au pus în Simbol cuvintele:
„În zilele lui Pon]iu Pilat”?

Pon]iu Pilat nu era o persoan\ particular\, ci un de]in\tor

al puterii de stat. Amintindu-l în Simbol, Sfin]ii P\rin]i au voit

s\ arate c\ r\stignirea lui Hristos este un fapt care s-a petrecut

în istorie, întâmplat la o dat\ fix\. Deci nu este o n\scocire a

fanteziei, c\ci aceasta nu fixeaz\ n\scocirile ei la date fixe.

Apoi, P\rin]ii au vrut s\ arate c\ r\spunderea pentru r\stignirea

lui Hristos o poart\ întreaga omenire, pentru c\ autoritatea de

stat lucreaz\ în numele tuturor. Iisus n-a fost r\stignit de ni[te

r\uf\c\tori de rând, ci de autoritatea public\ în numele legii.

Prin aceasta se arat\ cât de jos ajunseser\ legile [i orânduirile

publice omene[ti din acea vreme, adic\ tot ce aveau oamenii

mai bun. Dac\ legea omeneasc\, menit\ s\ apere binele, L-a

adus pe Fiul lui Dumnezeu la moarte, atunci la ce nu S-ar fi

putut a[tepta El de la ni[te r\uf\c\tori de rând?

De ce s-au mai pus în Simbol cuvintele:
„{i a p\timit”, odat\ ce s-a spus c\ „S-a r\stignit”?

Cuvintele „[i a p\timit” arat\ înc\ o dat\ c\ Fiul lui Dumnezeu

S-a f\cut om cu adev\rat [i a suferit într-adev\r pe cruce ca un

om, pân\ la moarte. Dar a p\timit numai cu trupul, nu [i cu

Dumnezeirea, c\ci Dumnezeirea nu poate p\timi. Sf. Ioan

Damaschin zice: „Spunem c\ Dumnezeu a suferit în trup, dar

în nici un caz c\ Dumnezeirea a suferit prin trup”124.

Alt în]eles nu mai au cuvintele „[i a p\timit”?
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Da. Iat\ [i acest în]eles: Fiul lui Dumnezeu, de[i n-a luat

asupra Lui deodat\ cu firea noastr\ [i p\catele ei, a luat totu[i

sl\biciunile noastre: trebuin]a de mâncare, de odihn\, frica de

moarte, putin]a de a muri [i putin]a de a suferi durere trupeasc\

[i sufleteasc\. Dar din potolirea trebuin]ei de mâncare, de sete,

de odihn\, Iisus nu {i-a f\cut o pl\cere, ci le-a împlinit numai

cât cerea trebuin]a, respingând toate ispitele. De asemenea a

respins ispita de a sc\pa de moarte [i de durere. Astfel, Iisus a

luat asupra Lui aceste sl\biciuni omene[ti, ca s\ sufere pentru

noi durerea pân\ la cap\tul ei, adic\ pân\ la moarte. El [tia c\

p\catul a intrat în firea omeneasc\ [i se men]ine în ea prin

dorin]a de pl\cere [i prin fuga de durere, care vine de pe urma

pl\cerii. Drept aceea S-a hot\rât s\ rabde numai durerea. De

aceea a luat asupra Lui acele sl\biciuni. Iar r\bdând durerea

pân\ la cap\t, a înt\rit firea în a[a fel, c\ a scos din ea [i acele

sl\biciuni. R\bdând pân\ la moarte, a învins frica de moarte [i

îns\[i moartea, în firea Sa omeneasc\, [i, drept urmare, firea

Lui s-a sculat din mor]i la via]a cea f\r\ de moarte. „Cu moar-

tea pe moarte a c\lcat.”

Dar Hristos a învins moartea [i din pricin\ c\ ea a venit

asupra Lui pe nedrept, c\ci pe dreptate moartea vine asupra

oamenilor numai ca o urmare a pl\cerii. „Deci toat\ firea noastr\

era st\pânit\ de moarte din pricina c\derii. Iar motivul st\pâ-

nirii era pl\cerea, care, luându-[i începutul într-o neascultare,

se men]inea de-a lungul întregului lan] de na[teri naturale. Din

pricina acestei pl\ceri a fost adus\ moartea, ca osând\, peste

fire. Dar Domnul, f\cându-Se om [i neprimind ca obâr[ie a

na[terii Sale, dup\ trup, pl\cerea necuvenit\ – pentru care a

fost adus\ peste fire osânda cuvenit\ a mor]ii –, ci primind cu

voie, dup\ fire, osânda cuvenit\ a mor]ii în însu[irea p\timi-

124 Dogmatica, cartea III, cap. XXVI, trad. cit., p. 227
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toare a firii, adic\ suferind-o, a r\sturnat rostul mor]ii, nemai-

având aceasta în El rostul de osând\ a firii, ci a p\catului. Iar

când moartea nu mai are pl\cerea ca mam\, care o na[te [i pe

care trebuie s\ o pedepseasc\, se face în chip v\dit pricin\ a

vie]ii ve[nice. Astfel, precum via]a lui Adam din pl\cere s-a

f\cut maic\ a mor]ii [i a stric\ciunii, la fel moartea Domnului

pentru Adam (c\ci El era liber de pl\cerea lui Adam) se face

n\sc\toare a vie]ii ve[nice.”125

Acesta este rostul p\timirii lui Iisus Hristos. El este omul

durerii, omul durerii nedrepte. Prin durere a desfiin]at p\catul,

care î[i are pricina în c\utarea pl\cerii, [i tot prin durere a

desfiin]at moartea.

De ce s-au mai pus în Simbol cuvintele
„[i S-a îngropat”. Nu se în]elegea aceasta
odat\ ce S-a r\stignit?

Prin aceste cuvinte se arat\, `n primul r=nd c\ Iisus a murit

cu adev\rat. „Înc\ p\c\to[i fiind noi, Hristos pentru noi a

murit” (Rom. 5,8). Trupul Lui a fost p\r\sit de suflet [i a fost

a[ezat ca orice trup mort în mormânt.

În al doilea rând, prin aceste cuvinte se garanteaz\

adev\rul învierii Lui din mor]i. C\ci dac\ Hristos ar fi fost luat

de pe Cruce de Ucenici [i ascuns undeva, nu s-ar mai fi putut

aduce mormântul gol ca o dovad\ pentru învierea lui Iisus

Hristos. Dar mormântul Lui a fost public. Ba chiar a fost p\zit

de slujitorii iudeilor care se temeau s\ nu-L fure pe Iisus

Ucenicii [i apoi s\ spun\ c\ a înviat (Matei 27,64). Deci faptul

c\ Iisus nu mai era în mormânt este o dovad\ a învierii.

Unde a fost sufletul Domnului
în timpul cât trupul Lui a stat în mormânt?

125 Sf. Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, r\sp. 61, în „Filocalia”,

vol. III, Sibiu, 1948, pp. 337-339.
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Sufletul Lui s-a coborât la iad (Efes. 4,9; I Petru 3,19), dar

nu ca s\ sufere chinurile de acolo, ca to]i oamenii dinainte de

El, c\ci cu acest scop se duc numai cei care pleac\ de aici cu

p\catul str\mo[esc, sau cu p\cate personale, [i cine se duce la

iad spre a suferi pentru p\cate nu mai poate ie[i de acolo prin

puterile sale. Sufletul lui Iisus nu s-a dus acolo nici ca s\

întoarc\ prin propov\duirea Sa pe p\c\to[ii din iad, c\ci acolo

nu se mai pot schimba sufletele. A[adar, sufletul lui Iisus nu s-a

dus acolo nici ca arhiereu, nici ca prooroc. El s-a dus acolo ca

împ\rat, eliberându-i pe drep]ii din Vechiul Testament, care

muriser\ cu credin]a în venirea Sa. Prin aceasta, Hristos a

sf\râmat puterea iadului [i a mor]ii ve[nice, c\ci de atunci

acestea nu mai au putere peste cei ce au crezut sau cred în

Hristos. Desigur, Iisus coborând la iad a f\cut cunoscut\ tuturor

celor de acolo biruin]a Sa asupra p\catului [i a mor]ii, deci nu

numai celor ce se folosesc de ea pentru c\ au crezut cât au fost

pe p\mânt, ci [i celor care nu se folosesc de ea din pricin\ c\

nu au crezut în venirea Lui. În acest în]eles trebuie explicat

locul din I Petru 3,18-20: „C\ci [i Hristos a suferit odat\ moar-

tea pentru p\catele noastre, El, Cel drept, pentru cei nedrep]i,

ca s\ ne aduc\ pe noi la Dumnezeu, omorât fiind cu trupul, dar

viu f\cut cu duhul, cu care S-a pogorât [i a propov\duit [i

duhurilor ]inute în închisoare, care fuseser\ neascult\toare

alt\dat\, când îndelunga r\bdare a lui Dumnezeu a[tepta, în

zilele lui Noe, [i se preg\tea corabia în care pu]ine suflete,

adic\ opt, s-au mântuit prin ap\”. Dintre Sfin]ii P\rin]i vorbe[te

clar despre coborârea Domnului la iad, cu acest scop, Sf. Irineu,

care zice: „Hristos S-a coborât în cele ce sunt sub p\mânt [i le-

a binevestit iertarea p\catelor celor ce au crezut în El. {i au

crezut în El to]i care au sperat în El, adic\ au prevestit venirea

Lui [i au îndeplinit poruncile Lui: drep]ii, patriarhii [i proorocii,

c\rora li s-au iertat p\catele ca [i nou\”126. Iar Sf. Ioan Da-
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maschin spune: „Sufletul îndumnezeit se coboar\ la iad, ca,

precum a r\s\rit celor de pe p\mânt soarele drept\]ii, tot astfel

s\ lumineze [i celor ce stau sub p\mânt, în întunericul [i

umbra mor]ii; c\ precum a predicat celor de pe p\mânt pace...

devenind celor credincio[i cauz\ a mântuirii ve[nice, iar celor

neascult\tori mustrare pentru necredin]\, tot astfel [i celor din

iad”127.

Dar cu Dumnezeirea, care era unit\
cu firea omeneasc\ în Iisus Hristos,
ce s-a întâmplat în timpul mor]ii?

Ea a r\mas unit\ cu trupul în mormânt [i cu sufletul în iad.

C\ci dac\ s-ar fi desp\r]it de trupul [i de sufletul firii noastre,

Cel ce S-a dus la iad n-ar mai fi fost [i Dumnezeu, ci numai

om, iar trupul din mormânt n-ar mai fi fost trupul lui Dum-

nezeu, ci al unui om. Sf. Ioan Damaschin spune: „Chiar dac\ a

murit ca om, [i chiar dac\ sfântul Lui suflet s-a desp\r]it de

trupul Lui preacurat, totu[i Dumnezeirea nu s-a desp\r]it de

cele dou\, adic\ de suflet [i de trup, [i astfel nici unicul ipostas

nu s-a desp\r]it în dou\ ipostasuri. Astfel unicul ipostas al

Cuvântului a fost [i ipostasul Cuvântului [i al sufletului [i al

trupului. Niciodat\, nici sufletul, nici trupul n-au avut un

ipostas propriu, altul decât ipostasul Cuvântului”128.

Numai pentru c\ trupul a r\mas unit cu Dumnezeirea în

mormânt, n-a început s\ se strice [i numai pentru c\ sufletul a

r\mas cu Dumnezeirea în iad, a zdrobit puterea iadului [i a eli-

berat pe drep]ii de acolo. De aceea nume[te Sf. Ioan Damaschin

sufletul Domnului care merge la iad „sufletul îndumnezeit”.

126 Adversus Haereses IV,15.
127 Dogmatica, cartea III, cap. XXIX; trad. Pr. D. Fecioru, p. 231.
128 Ibidem, pp. 228-229.
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Dar n-a ajuns trupul Domnului nestric\cios
[i sufletul Lui îndumnezeit numai dup\ Înviere?

Este adev\rat. Dar nestric\ciunea [i îndumnezeirea au dou\

în]elesuri. Trupul Domnului, înainte de Înviere, a fost nestri-

c\cios în în]elesul c\ nu se putea desface în p\mânt, dar a fost

stric\cios în în]elesul c\ suferea de foame, de sete, de obosea-

l\, putea fi str\puns cu cuie [i putea muri, adic\ putea fi p\r\sit

de suflet. De-abia dup\ Înviere devine nestric\cios în în]elesul

c\ nu mai sufer\ nici o trebuin]\ material\, nu mai sufer\ du-

rere, nu mai poate muri129. Aceasta este [i deplina îndumnezeire

a trupului. Tot dou\ în]elesuri are îndumnezeirea sufletului.

Înainte de Înviere sufletul era îndumnezeit în în]elesul c\

voin]a [i lucrarea sa erau îmbog\]ite, c\l\uzite [i str\b\tute de

Dumnezeirea Cuvântului. Dar dup\ Înviere este îndumnezeit

în în]elesul c\ lucrarea lui este str\b\tut\ cu totul de lucrarea

Dumnezeirii.

Care este articolul V din Simbolul credin]ei?

Este urm\torul: „{i a înviat a treia zi, dup\ Scripturi”.

Ce însemn\tate are pentru noi faptul c\
Hristos „a înviat”?

Cea mai mare însemn\tate. Învierea lui Hristos ne arat\ c\

am fost cu des\vâr[ire mântui]i. C\ci, în primul rând, ea ne d\

asigurarea c\ tot ce a spus Iisus Hristos este adev\rat, deci [i

aceea c\ El este Fiul lui Dumnezeu [i c\ moartea Lui a avut

drept scop eliberarea noastr\ din robia p\catului [i împ\carea

noastr\ cu Dumnezeu. În al doilea rând, Învierea lui Hristos ne

asigur\ c\ moartea ce domnea peste firea noastr\ a fost în-

vins\, c\ trupurile noastre nu vor r\mâne ve[nic pref\cute în

129 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, cartea III, cap. XXVIII, trad. cit.



95

]\rân\, ci vor învia. C\ci trupul lui Hristos este pârga firii

noastre, [i precum El a înviat, a[a vor învia [i trupurile noastre.

Astfel, Învierea lui Hristos este temelia credin]ei noastre.

Daca n-ar fi înviat El, tot ce a spus El n-ar fi c\p\tat adeverire

[i nici noi n-am avea siguran]a c\ înviem. De aceea, Sf. Apostol

Pavel spune: „Iar dac\ Hristos n-a înviat, zadarnic\ este cre-

din]a voastr\, sunte]i înc\ în p\catele voastre. {i atunci [i cei

ce au adormit întru Hristos au pierit... Iar acum Hristos a înviat

din mor]i, fiind încep\tura (a învierii) celor adormi]i. C\ci de

vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om [i

învierea mor]ilor. C\ precum în Adam to]i mor, a[a [i în

Hristos to]i vor învia” (I Cor. 15,17-18.20-22).

Învierea lui Hristos înseamn\ numai revenirea
trupului mort la via]a dinainte de moarte sau
înseamn\ [i o prefacere a acelui trup?

Învierea nu este numai o revenire a trupului la via]a dinainte

de moarte, ci înseamn\ [i o prefacere total\ a trupului. Ea este

o treapt\ nou\ [i cea din urm\ pe drumul mântuirii noastre,

urcat de Hristos. Lucrarea de mântuire a lui Hristos nu s-a

încheiat cu moartea Sa pe Cruce, ci este des\vâr[it\ prin

Înviere. Dac\ lucrarea Lui de mântuire ar fi constat numai în

r\scump\rarea vie]ii noastre cu via]a Lui, ea s-ar fi ispr\vit cu

moartea Lui. {i atunci via]a Lui [i a noastr\, dup\ Înviere, nu

s-ar fi deosebit prea mult de cea dinainte de moartea lui Hristos

pe Cruce. Dar lucrarea de mântuire a constat [i într-o des\-

vâr[ire a firii noastre, sl\bit\ de p\cat, iar des\vâr[irea aceasta

a realizat-o Iisus Hristos întâi în firea Sa, pân\ la cap\t, ca

apoi, prin împ\rt\[ire din ea, s\ se des\vâr[easc\ [i firea noastr\.

{i cap\tul acesta al des\vâr[irii firii noastre în Sine l-a ajuns

Iisus prin învierea Lui. Astfel, trupul nostru care va învia nu
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va mai fi ca trupul nostru de acum, ci des\vâr[it, dup\ asem\-

narea lui Hristos cel înviat.

În ce fel s-a pref\cut trupul Domnului prin Înviere?
Ce a însemnat Învierea lui Hristos pentru
firea omeneasc\ a Lui, ca s\ [tim ce va însemna ea
[i pentru noi to]i, atunci când ne vom împ\rt\[i de ea?

Am spus mai înainte c\ prin înviere trupul Domnului a ajuns

nemuritor [i liber de trebuin]ele materiale [i de durere. A[a vor

ajunge [i trupurile noastre înviate. Prin Înviere, Hristos a scos

din firea noastr\ stric\ciunea [i moartea. Chiar dac\ El a mâncat

dup\ înviere, n-a f\cut-o din trebuin]\, ci ca s\ „învedereze

adev\rul învierii”130.

Apoi, trupul Domnului a devenit luminos [i plin de slav\,
a[a cum S-a ar\tat o clip\ pe muntele Taborului. Dumnezeirea
Lui s-a ar\tat în El în toat\ str\lucirea, ca pe Tabor, de[i oamenii
n-o puteau vedea pentru c\ nu Se coborâse înc\ Duhul Sfânt
peste ei.

A[a vor fi [i trupurile noastre dup\ Înviere. C\ci zice Apostolul
Pavel: „A[a este învierea mor]ilor: se seam\n\ (trupul) întru
stric\ciune, înviaz\ întru nestric\ciune; se seam\n\ întru ne-
cinste, înviaz\ întru slav\; se seam\n\ întru sl\biciune, înviaz\
întru putere; se seaman\ trup firesc, înviaz\ trup duhovnicesc.
Dac\ este trup firesc, este [i trup duhovnicesc” (I Cor. 15,42-44).

De ce s-au pus în Simbolul credin]ei cuvintele
„a treia zi, dup\ Scripturi”?

Aceste cuvinte sunt luate din I Corinteni 15,3-4, unde
Apostolul Pavel scrie: „C\ci v-am dat, întâi de toate, ceea ce [i
eu am primit, cum c\ Hristos a murit pentru p\catele noastre,

130 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, cartea IV, cap. I, trad. Pr. D. Fecioru,

p. 235.
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dup\ Scripturi; [i cum c\ a fost îngropat [i c\ a înviat a treia zi,
dup\ Scripturi”.

Ce înseamn\ „dup\ Scripturi”?

C\ Hristos a murit [i a înviat întocmai cum s-a prevestit

despre El în Vechiul Testament, adic\ toate acestea s-au în-

tâmplat „potrivit Scripturilor”. Aceast\ adeverire a Scripturilor

arat\ iar\[i Dumnezeirea lui Iisus Hristos [i planul dumne-

zeiesc al mântuirii, preg\tit de mai înainte. În capitolul 53 de

la Isaia este scris: „C\ s-a luat de pe p\mânt via]a Lui. Pentru

f\r\delegile poporului Meu a fost adus la moarte” (v. 8). Iar în

Psalmul 15 se spune: „C\ nu vei l\sa sufletul meu în iad, nici

nu vei da pe cel cuvios al T\u s\ vad\ stric\ciunea” (v. 10).

Învierea de a treia zi a fost închipuit\ de petrecerea timp de

trei zile [i trei nop]i a lui Iona în pântecele chitului, precum

Însu[i Domnul a spus: „Neam viclean [i desfrânat cere semn,

[i semn nu i se va da lui, decât semnul lui Iona proorocul. C\

precum a fost Iona în pântecele chitului trei zile [i trei nop]i,

a[a va fi [i Fiul Omului în inima p\mântului trei zile [i trei

nop]i” (Matei 12,39-40).

Ce spun Sfintele Scripturi despre Înviere?

Sfintele Scripturi vorbesc în multe rânduri despre Învierea

Domnului. Sf. Apostol Pavel d\ un [ir întreg de fapte care

dovedesc c\ Mântuitorul a înviat cu adev\rat (I Cor. 15,1-20),

iar Sfin]ii Evangheli[ti istorisesc cu de-am\nuntul cum s-a

întâmplat marea minune a Învierii (Matei 28,1-10; Marcu

16,1-8; Luca 24,1-12.15-31.36-50; Ioan 20 [i 21).

Care este articolul VI din Simbolul credin]ei?

Acest articol este: „{i S-a în\l]at la ceruri [i [ade de-a

dreapta Tat\lui”.

Ce ne înva]\ articolul VI al Simbolului?
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Acest articol ne înva]\ c\, dup\ ce Fiul lui Dumnezeu S-a

smerit „coborându-Se din cer”, adic\ f\cându-Se om, dup\

Înviere S-a umplut de slav\ dumnezeiasc\ [i dup\ firea Sa

omeneasc\, în\l]ându-se cu trupul la cer [i [ezând de-a dreapta

Tat\lui, adic\ la locul cel mai de cinste. De aici se desprind

dou\ lucruri: a) ca Dumnezeu, Iisus Hristos a fost totdeauna în

sânul Tat\lui [i în tot locul; b) dup\ În\l]are, Iisus este cu

trupul numai în cer, nu [i pe p\mânt, dar în chip tainic se afl\

[i în dumnezeiasca Euharistie, din clipa în care pâinea se

preface în Trupul S\u, iar vinul în Sângele S\u. Acest articol

ne arat\ [i mai mult marea cinste cu care a îmbr\cat Dum-

nezeu pe oameni. Fiul lui Dumnezeu n-a lep\dat dup\ Înviere

firea noastr\, ci S-a suit cu ea la cer, stând ca un om pe tronul

dumnezeiesc, cârmuind lumea [i ajutându-ne s\ ne facem [i

noi dup\ chipul S\u. Fiul lui Dumnezeu S-a f\cut ca unul

dintre noi, dar acest Unul dintre noi S-a în\l]at la cinste dum-

nezeiasc\ [i cârmuie[te lumea.

Care este articolul VII din Simbolul credin]ei?

Este acesta: „{i iar\[i va s\ vie cu slav\ s\ judece viii [i

mor]ii, a C\rui împ\r\]ie nu va avea sfâr[it”.

Ce ne înva]\ acest articol în întregimea lui?

El ne spune c\ slava dumnezeiasc\, la care a fost ridicat

Iisus Hristos ca om, se va ar\ta tuturor, atunci când va veni s\

judece lumea. Precum, dup\ În\l]are, Tat\l I-a dat locul cel

mai de cinste, a[ezându-L la dreapta Sa, a[a se va ar\ta atunci

tuturor în acest rol de cinste, Tat\l dându-I s\ fac\ judecata

tuturor: „C\ Tat\l nu judec\ pe nimeni, ci toat\ judecata a dat-o

Fiului, ca to]i s\ cinsteasc\ pe Fiul, precum cinstesc pe Tat\l.

Cel ce nu cinste[te pe Fiul nu cinste[te pe Tat\l Care L-a

trimis” (Ioan 5,22-23). Iisus Hristos îi va judeca pe to]i câ]i au

fost de la facerea lumii [i câ]i vor fi pân\ la sfâr[itul ei. Nimeni
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nu va sc\pa de aceast\ judecat\ a Lui. Vor fi chema]i [i mor]ii

la judecat\.

Din ce cauz\ Îi va da Tat\l Fiului S\u întrupat,
Iisus Hristos, s\ fac\ judecata?

Dumnezeu voie[te ca oamenii s\ fie judeca]i printr-un om,

care le cunoa[te [i sl\biciunile cu care au avut de luptat, c\ci

le-a purtat El Însu[i, dar [i m\sura în care pot s\ se ridice

deasupra lor, c\ci El Însu[i S-a ridicat. El are apoi [i dreptul s\-

i judece, pentru c\ le-a dat, prin jertfa Sa pentru ei, puterea s\

scape de p\cat [i de osând\. Cum va face aceast\ judecat\,

vom vedea când se va vorbi despre via]a viitoare. Aici

spunem numai c\ la judecata de apoi El îi va re]ine pe unii

lâng\ Sine, pentru ve[nica fericire, iar pe al]ii îi va trimite

departe de Sine, spre ve[nica chinuire, dup\ cum L-au iubit pe

El, ca chip al omului des\vâr[it, [i s-au silit s\ se fac\ ase-

menea Lui, iubind pe semeni cum i-a iubit El, sau n-au f\cut

aceasta. El va fi Judec\torul des\vâr[it [i m\sura sau legea

des\vâr[it\, dar totu[i potrivit\ puterilor omene[ti, dup\ care

vor fi judeca]i oamenii, a[a cum El a fost Arhiereu des\vâr[it

[i jertfa des\vâr[it\ adus\ pentru ei.

Ce trebuie s\ în]elegem îndeosebi prin cuvintele:
„{i iar\[i va s\ vin\ cu slav\”?

Aceste cuvinte înseamn\ c\, dac\ prima dat\ Fiul lui

Dumnezeu a venit pe p\mânt „coborându-Se”, a venit în chip

de rob, S-a smerit, ca s\ nu sileasc\ pe nimeni s\-L primeasc\

[i s\ cread\ în El, ci ca fiecare s\ se poat\ decide în toat\

libertatea, a doua oara va veni cu „slav\”. Dumnezeirea Sa va

sc\lda atunci în lumin\ trupul S\u [i va umple de fericire pe

cei ce prin aceasta vor primi o adeverire a credin]ei lor de mai

înainte, [i de spaim\ pe cei ce nu au crezut mai înainte în El.

Atunci nu va mai veni singur [i necunoscut, ci înconjurat de
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sfin]ii îngeri [i cu mare str\lucire dumnezeiasc\. Ei to]i se vor

aduna tremurând în fa]a Lui a[teptând Judecata: „{i vor vedea

pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere [i cu slav\

mult\” (Matei 24,30). „Iar când va veni Fiul Omului întru

slava Sa [i to]i sfin]ii îngeri cu El, atunci va [edea pe tronul

slavei Sale” (Matei 25,31). Pân\ [i stihiile lumii se vor înfri-

co[a de slava Lui: „{i am v\zut un tron mare alb, [i pe Cel ce

[edea pe el, iar dinaintea fe]ei Lui p\mântul [i cerul au fugit [i

loc nu s-a mai g\sit pentru ele” (Apoc. 20,11).

Ce înseamn\ cuvintele:
„A C\rui împ\r\]ie nu va avea sfâr[it”?

Aceste cuvinte ne spun c\ st\pânirea lui Iisus Hristos ca

om [i slava Lui nu vor înceta vreodat\, ci vor dura ve[nic.

C\ci, pe de o parte, Iisus Hristos nu e numai un om a c\rui

slav\ s\ fie luat\ vreodat\ de Dumnezeu, iar pe de alta, Fiul lui

Dumnezeu nu va lep\da niciodat\ firea Sa omeneasc\, nu va

înceta în veci s\ fie [i om, deci om plin de slav\ dumnezeiasc\.

Deci nici cinstea dumnezeiasc\ a omenit\]ii noastre nu va

înceta vreodat\, ca s\ apar\ alt neam de fiin]e mai înalt.

Împ\r\]ia f\r\ sfâr[it a lui Iisus Hristos a fost anun]at\ de

îngerul Gavriil (Luca 1,33). Este drept c\ Apostolul Pavel

spune c\ la sfâr[it Iisus va supune toate Tat\lui [i apoi pe Sine

(I Cor. 15,25-26). Dar aceasta înseamn\ aducerea lumii întregi

la supunere fa]\ de Tat\l [i încetarea lucr\rii Sale mântuitoare

ca o lucrare deosebit\ a Sa, primit\ la întrupare.
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~nv\]\tura despre

Duhul Sfânt

În ce articol din Simbolul credin]ei se vorbe[te
despre Duhul Sfânt?

În Simbolul credin]ei se vorbe[te despre Duhul Sfânt în

articolul VIII.

Ce spune acest articol?

~n acest articol se spun urm\toarele: „{i întru Duhul Sfânt,

Domnul de via]\ f\c\torul, Care din Tat\l purcede, Cel ce

împreun\ cu Tat\l [i cu Fiul este închinat [i m\rit, Care a gr\it

prin prooroci”.

Ce înseamn\: „Cel ce împreun\ cu Tat\l [i cu Fiul
este închinat [i m\rit”?

Aceste cuvinte arat\ c\ Sfântul Duh este întru totul egal
cu Tat\l [i cu Fiul, fiind ca [i Ei ve[nic, atotputernic, atot-
[tiutor, pretutindeni de fa]\, cuvenindu-I-se, a[adar, aceea[i
închinare [i slav\ ca [i Tat\lui [i Fiului. Dar nu numai atât.
Cuvintele acestea nu arat\ numai c\ Duhului I se cuvine
aceea[i închinare [i cinste ca Tat\lui [i Fiului, ci [i c\ atunci
când ne închin\m [i d\m slav\ Tat\lui [i Fiului trebuie s\ ne
închin\m [i s\ d\m slav\ [i Sfântului Duh, c\ci este nedesp\r]it
de Aceia; fiind a treia Persoan\ dumnezeiasc\ a Sfintei Treimi.
Aceasta înseamn\ c\ Sfântul Duh este de o fiin]\ cu Tat\l [i cu
Fiul, cum am v\zut c\ este [i Fiul de o fiin]\ cu Tat\l. Sfântul
Duh este în Tat\l [i în Fiul, precum [i Fiul este în Tat\l [i în
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Sfântul Duh, [i Tat\l, în Fiul [i în Sfântul Duh. To]i trei au o
singur\ fiin]\, voin]\, putere [i slav\, o singur\ Dumnezeire,
ar\tat\ în trei ipostasuri, sunt un singur Dumnezeu în trei
Persoane, a[a cum soarele are disc, raz\ [i lumin\, dar e un

singur soare131.

Avem temeiuri pentru aceast\ înv\]\tur\ în
Sfânta Scriptur\ [i în Sfin]ii P\rin]i?

Da, avem. Sfântul Duh este numit de Sfântul Apostol

Petru Dumnezeu, când îi spune lui Anania: „Pentru ce a umplut

satana inima ta, ca s\ min]i tu Duhului Sfânt... N-ai min]it

oamenilor, ci lui Dumnezeu” (Fapte 5,3-4). Iar Sf=ntul Apostol

Pavel spune c\ Duhul Sfânt este în Dumnezeu, adic\ în Tat\l

[i în Fiul, cum este duhul omului în om. De aceea, El este

atot[tiutor: „Iar nou\ ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul

S\u, fiindc\ Duhul toate le cerceteaz\, pân\ [i adâncurile lui

Dumnezeu. C\ci cine dintre oameni [tie cele ale omului, decât

duhul omului, care este în el? A[a [i cele ale lui Dumnezeu

nimeni nu le-a cunoscut decât Duhul lui Dumnezeu” (I Cor.

2,10-11). Dar c\ Duhul Sfânt este totu[i o Persoan\ deosebit\

de Tat\l [i de Fiul, îns\ de aceea[i cinste cu Ei, vedem din

porunca Mântuitorului, Care `i trimite pe Apostoli s\-i boteze

pe oameni în numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh

(Matei 28,19).

Cele trei Persoane ale Sfintei Treimi nu sunt nici desp\r-

]ite, c\ci au împreun\ o singur\ fiin]\, nici amestecate, c\ci

sunt trei ipostasuri, [i nu unul. Sf. Ioan Damaschin spune:

„Între ipostasurile Dumnezeirii nu exist\ deosebire de voin]\,

sau de gândire, sau de lucrare, sau de putere, sau de altceva,

din acelea care dau na[tere în noi la vreo deosebire cu totul

131 Sf. Atanasie cel Mare, Întreb\ri oarecare, Întrebarea 4, la Atanasie

de la Paros, Epitoma dumnezeie[tilor dogme, M\n\stirea Neam], 1816, p. 230.
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adev\rat\. Pentru aceea nu spunem c\ Tat\l [i Fiul [i Sfântul

Duh sunt trei Dumnezei, ci din contra, c\ Sfânta Treime este

un singur Dumnezeu... C\ci, dup\ cum am spus, ipostasurile

Sfintei Treimi se unesc, în în]elesul c\ ele sunt unele în

altele... Ele nu sunt desp\r]ite unele de altele [i nici împ\r]ite

în ce prive[te fiin]a”132.

Ce înseamn\ cuvintele „Care de la Tat\l purcede”?

Cuvintele acestea arat\ c\ Duhul Sfânt este din Tat\l, dar

nu prin na[tere, ca Fiul, ci prin purcedere. Ce este îns\ pur-

cederea [i prin ce se deosebe[te ea de na[tere Biserica n-a

c\utat s\ l\mureasc\, pentru c\ nici Dumnezeu nu a desco-

perit. De aceea, Sfin]ii P\rin]i au luat aceste cuvinte întocmai

a[a cum se afl\ în Evanghelia lui Ioan 15,26 [i le-au pus în

Simbolul credin]ei: „Iar când va veni Mângâietorul, pe Care

Eu Îl voi trimite vou\ de la Tat\l, Duhul adev\rului, Care de la

Tat\l purcede, Acela va m\rturisi despre Mine”. Acesta este

de altfel singurul loc din Sfânta Scriptur\ care vorbe[te despre

purcederea, Duhului Sfânt. Despre purcederea Sfântului Duh

din Tat\l atâta [tim, c\ ea este dinainte de veci, ca [i na[terea

Fiului, c\ci niciodat\ n-au fost Tat\l [i Fiul f\r\ Duhul.

Na[terea Fiului [i purcederea Duhului din Tat\l sunt deodat\,

din veci. A[a cum, îndat\ ce exist\ focul, exist\ [i lumina [i

c\ldura lui, tot astfel, din ve[nicie, de când exist\ Tat\l, exist\

[i Fiul prin na[tere [i Duhul Sfânt prin purcedere din Tat\l. O

slab\ imagine pentru a în]elege acest lucru ne d\ Sf. Atanasie

cu Adam, cu Eva [i cu Set. Adam este nen\scut, fiul lui e

n\scut din el, iar Eva e luat\ din el în alt chip133. Se în]elege c\

nici o asem\nare nu se potrive[te întocmai la Dumnezeu.

132 Dogmatica, cartea I, cap. VII, trad. cit., p. 32.
133 Întreb\ri oarecare, Întrebarea 15, la Atanasie de la Paros, Epitoma

dumnezeie[tilor dogme, M\n\stirea Neam], 1816, p. 239.
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Romano-catolicii [i protestan]ii spun c\
Sfântul Duh purcede „[i de la Fiul”
[i chiar au ad\ugat la Simbolul credin]ei
aceste cuvinte. Cum sus]in ei aceasta?

Ei sus]in c\, atunci când Mântuitorul zice: „Pe care Eu Îl

voi trimite la Tat\l”, arat\ c\ [i El Îl purcede pe Sfântul Duh.

Dar noi spunem c\ trimiterea este altceva decât purcederea, c\

trimiterea Duhului Sfânt în lume înc\ nu se f\cuse când

vorbea Mântuitorul, pe când purcederea este din veci. De

aceea vorbe[te Mântuitorul despre trimiterea Duhului Sfânt la

viitor. Purcederea adic\ este ve[nic\, este mai presus de timp,

pe când trimiterea în lume se face în timp. Purcederea ve[nic\

a Duhului este de la Tat\l, trimiterea Lui în lume este de la

Fiul.

Ce mai sus]in romano-catolicii cu privire
la purcederea Duhului Sfânt?

Ei mai sus]in c\, dac\ Fiul Îl trimite pe Duhul în lume,

aceasta este un semn c\ Îl [i purcede din ve[nicie, c\ numai

atunci este trimis\ o Persoan\ dumnezeiasc\ de alta în lume,

când prime[te [i existen]a ve[nic\ de la ea. De pild\, Fiul este

trimis de Tat\l în lume pentru c\ Se [i na[te ve[nic din El. Dar

noi le r\spundem c\ [i Duhul Sfânt trimite pe Fiul în lume.

Înseamn\, oare, aceasta c\ Fiul Se na[te sau este purces [i din

Duhul? Nicidecum. Astfel Iisus Hristos spune despre Sine:

„Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns a

binevesti s\racilor; M-a trimis s\ vindec pe cei zdrobi]i cu

inima...” (Luca 4,18).

Ce spun Sfin]ii P\rin]i în privin]a purcederii
Sfântului Duh?

Ei spun c\ Sfântul Duh purcede numai de la Tat\l, c\ în

Sfânta Treime este numai un izvor [i pentru Fiul, [i pentru
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Sfântul Duh: Tat\l. Sf. Atanasie spune: „Sfântul Duh este din

Tat\l, nu f\cut, nici pl\smuit, nici n\scut, ci purces”134. „Dum-

nezeu [i Tat\l”, zice el, „este singur pricinuitor celor doi [i

nen\scut; iar Fiul, din singur Tat\l pricinuit [i n\scut; iar

Duhul, din singur Tat\l pricinuit [i purces, iar prin Fiul în

lume trimi]ându-Se.”135 La rândul s\u, Sf. Ioan Damaschin spune:

„Duhul cel Sfânt spunem c\ este din Tat\l [i Îl numim Duh al

Tat\lui. Nu spunem c\ Duhul este din Fiul, dar Îl numim

Duhul Fiului”. Sau: „Fiul [i Sfântul Duh sunt din Tat\l, dup\

cum raza [i lumina sunt din soare”136.

Când au ad\ugat cei din Apus, în Simbolul credin]ei,
cuvintele „[i de la Fiul” (Filioque)?

Prima dat\ le-a ad\ugat un Sinod din Spania, `n 589. Dar

la Roma s-au introdus cu mult mai târziu. ~n 809, Papa Leon

al III-lea, când i s-a cerut s\ se spun\ [i la Roma Simbolul cu

acest adaos, s-a opus [i a poruncit s\ se scrie Simbolul pe dou\

table de argint f\r\ acest adaos. Mai târziu s-au ad\ugat

aceste cuvinte [i la Roma, c\lcându-se porunca sinoadelor

ecumenice.

De ce este pomenit Sfântul Duh de obicei
în rândul al treilea, dup\ Tat\l [i dup\ Fiul?

Nu pentru c\ Sf=ntul Duh ar fi mai mic decât Tat\l [i decât

Fiul, c\ci toate câte le au Tat\l [i Fiul le are [i Sfântul Duh

(Ioan 16,13-15), ci pentru c\ orice lucrare s\vâr[it\ de Dumnezeu

în lume este s\vâr[it\ de cele trei Persoane dumnezeie[ti în

aceast\ ordine: porne[te din Tat\l, este înf\ptuit\ de Fiul [i

este des\vâr[it\ de Sfântul Duh. „C\ de la El [i prin El [i întru

134 La Atanasie de la Paros, op. cit., Întrebarea 4.
135 Ibidem.
136 Dogmatica, cartea I, cap. 8, trad. cit., p. 24.
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El sunt toate” (Rom. 11,36). Ordinea în care pomenim cele

trei Persoane dumnezeie[ti nu arat\ o deosebire de a[ezare [i

de rang în\untrul Sfintei Treimi, ci partea pe care o are fiecare

în orice lucrare îndreptat\ asupra lumii.

De aceea vorbe[te [i Simbolul credin]ei
despre Sfântul Duh dup\ Tat\l [i Fiul?

Da, pentru aceasta. Dar Simbolul se ocup\ în chip deo-

sebit de mântuirea oamenilor. Deci el vrea s\ arate c\ [i fapta

mântuirii noastre a pornit, ca [i aceea a cre\rii noastre, din

Tat\l, a fost împlinit\ de Fiul [i acum e des\vâr[it\ de Sfântul

Duh. De altfel mântuirea este mai întâi o a[ezare din nou a

oamenilor în starea în care au fost f\cu]i de Dumnezeu la

început, ca s\ poat\ fi apoi [i o ridicare a lor peste acea stare.

Deci, precum Cel ce des\vâr[ea la început facerea era Duhul

Sfânt, tot astfel Cel ce s\vâr[e[te acum readucerea oamenilor

la starea de la început [i ridicarea peste ea este tot Duhul

Sfânt.

De aceea este numit Duhul Sfânt, în Simbol,
„Domnul de via]\ f\c\torul”?

Duhul Sfânt este Cel ce a umplut de via]\ cele f\cute la

început [i avea s\ le umple de o via]\ tot mai bogat\. {i El este

Cel ce umple de via]\ [i de tot mai mult\ via]\ pe cei mântui]i

din stric\ciune [i din moarte de c\tre Iisus Hristos. „Duhul lui

Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor” (Facerea 1,2) dup\ ce

au fost f\cute, ca s\ pun\ via]\ în materie. {i Duhul Sfânt S-a

coborât în ziua Cincizecimii peste lume, prin Apostoli, dând

na[tere Bisericii. Numai unde sufl\ Duhul se na[te via]\, via]a

cea nou\ (Ioan 3,6 [i 8). „Duhul este Cel ce d\ via]\” (Ioan

6,63).
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Dac\ Duhul Sfânt este Cel ce des\vâr[e[te lucrarea
pornit\ din Tat\l [i s\vâr[it\ de Fiul, de ce se spune
c\ Sfântul Duh „a gr\it prin prooroci”, cum zice
Simbolul, adic\ a preg\tit mântuirea pe care avea
s-o împlineasc\ pe urm\ Fiul?

Într-adev\r, Duhul, gr\ind prin prooroci, a preg\tit omenirea

pentru primirea Mântuitorului, vestind de mai înainte venirea

Lui. Dar, pe de alt\ parte, [i aici Duhul este Cel ce a adus

lucrarea dumnezeiasc\ a lumin\rii în mintea proorocilor. El

este Cel ce a dus pân\ la cap\tul ei o lucrare dumnezeiasc\

îndreptat\ spre lume. În acest în]eles El este Duhul Adev\rului

[i c\l\uze[te la tot adev\rul (Ioan 16,13). Deci Lui I se cuvenea

s\ gr\iasc\ prin prooroci. Desigur, Duhul era nedesp\r]it de

Cuvântul lui Dumnezeu, când gr\ia. Dar Duhul coboar\ Cuvântul

în inima lor, îi face s\-L aud\, s\-L în]eleag\. În Duhul,

proorocii primeau Cuvântul. De aceea zic proorocii necon-

tenit: „{i a fost Cuvântul Domnului c\tre mine” (Ier. 1,11).

Dar gura care rostea Cuvântul în inima lor, în a[a fel încât îl

f\cea s\ p\trund\ în ea, era Duhul. Astfel, când spun proorocii:

„{i a zis Domnul c\tre mine” (Isaia 8,1), trebuie s\ în]elegem

c\ vorbesc de Duhul, c\ci [i Simbolul îi zice Duhului „Domnul”.

Sfântul Simion Noul Teolog zice: „Deci prin Cuvânt în-

]elegem pe Fiul lui Dumnezeu [i Tat\l, adic\ pe Domnul

nostru Iisus Hristos, adev\ratul Dumnezeu. Iar gura Lui, care

gr\ie[te cuvinte negr\ite, este Sfântul Duh. Precum zice

proorocul: «Gura Domnului a gr\it acestea», adic\ Duhul Dom-

nului. {i de ce Sfântul Duh Se nume[te gura lui Dumnezeu [i

Fiul Se nume[te Cuvântul? Fiindc\ precum cuvântul nostru,

care este în sufletul nostru, se roste[te [i se arat\ altora prin

gura noastr\ [i în alt chip este cu neputin]\ s\-l rostim sau s\-l

ar\t\m, decât prin vorbirea gurii, la fel [i Fiul lui Dumnezeu
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nu poate fi cunoscut sau auzit, dac\ nu Se descoper\ prin

Preasfântul Duh”137.

Cum des\vâr[e[te Sfântul Duh mântuirea noastr\?
Nu ajungea lucrarea lui Iisus Hristos,
Cuvântul lui Dumnezeu?

Am spus c\ Sfântul Duh des\vâr[e[te orice lucrare dum-

nezeiasc\ îndreptat\ spre lume, deci [i lucrarea mântuirii. El este

Cel ce o aduce pân\ în inima noastr\, o s\de[te în str\fundul

cel mai adânc al inimii. El coboar\ de la Hristos în noi, dar ne

[i leag\ de Hristos; sau, prin El, ne leag\ Hristos de Sine [i

prin Sine [i de Tat\l. Un om st\ în fa]a noastr\, dar el se leag\

de inima noastr\ prin glasul cu care î[i trimite cuvântul în noi.

A[a este Duhul, ca un glas cu care p\trunde Cuvântul lui

Dumnezeu, sau Iisus Hristos, în noi. Duhul ne deschide ochii

sufletului ca s\ vedem c\ Iisus este Dumnezeu, El ne deschide

inima ca s\-L primim pe Hristos, El ne descoper\ pe Hristos.

„Fiul lui Dumnezeu [i Cuvântul nu poate fi cunoscut sau auzit

de nu Se va descoperi prin Duhul Sfânt”, spune Sf. Simion

Noul Teolog138.

Prin Hristos avem intrare la Tat\l, dar prin Duhul avem
intrare la Hristos. Hristos este u[a spre Tat\l, dar Duhul este
cheia care ne deschide aceast\ u[\. Duhul ne descuie „u[a” –
Hristos (Ioan 10,9) [i calea spre Hristos –, pentru c\ descuie
mintea noastr\ încuiat\ pentru Dumnezeu, cum zice Sf. Simion
Noul Teolog: „{i ce altceva este cheia cuno[tin]ei, dac\ nu
harul Preasfântului Duh, care se d\ prin mijlocirea credin]ei?
Acest har deschide mintea noastr\ încuiat\ [i întunecat\ [i
pricinuie[te în ea cu adev\rat cuno[tin]a prin luminarea

137 Sf. Simion Noul Teolog, Cuvântul 52, ed. a II-a neogreac\, Syros,

1866, p. 260.
138 Cuvântul 59, p. 306.
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dumnezeiasc\. U[a este Fiul, precum Însu[i zice: «Eu sunt
u[a» (Ioan 10,9). Cheia u[ii este Duhul Sfânt... [i casa este
Tat\l. Lua]i seama deci: dac\ cheia nu deschide, u[a nu se
deschide. {i dac\ u[a nu se deschide, nu intr\ nimeni în casa
Tat\lui, cum zice Hristos Însu[i: «Nimeni nu vine la Tat\l Meu,

decât prin Mine»”139. Iar Sf. Irineu zice c\ Duhul preg\te[te pe
om în Fiul, Fiul îl duce la Tat\l, iar Tat\l îi d\ nestric\ciunea

pentru via]a ve[nic\140.
Astfel, când se spune c\ Sfântul Duh des\vâr[e[te mân-

tuirea, prin aceasta nu se în]elege c\ nu mai avem leg\tur\ cu
Hristos, ci c\ Sfântul Duh aduce în noi pe Hristos, cu firea Sa
omeneasc\ des\vâr[it\ prin jertfa de pe Golgota, [i f\cut\ prin
Înviere nemuritoare, ca s\ treac\ [i firii noastre cur\]ia, des\-
vâr[irea [i nemurirea ei. Hristos vine în noi prin Duhul Sfânt.
Noi vie]uim în Hristos prin Duhul Sfânt. Hristos este „Ade-
v\rul” (Ioan 14,6), dar Cel ce ne pov\]uie[te mintea noastr\ la
tot Adev\rul, umplându-ne de Adev\r, este Sfântul Duh (Ioan
16,13); Hristos este „Via]a” (Ioan 14,6), dar Cel ce s\de[te în
noi Via]a, n\scându-ne din nou, f\cându-ne vii, este Duhul de
via]\ f\c\tor; Hristos este „Lumina” (Ioan 8,12), dar Cel ce ne
lumineaz\ pe noi, adic\ face în ochii no[tri suflete[ti lumina,
ca s\-L vedem pe Hristos, soarele drept\]ii, este Sfântul Duh.
C\ci dup\ cum ochii trupului, dac\ sunt orbi, nu pot vedea
lumina din afar\ [i nu se pot uni cu ea, tot a[a nici sufletul,
dac\ n-L are în sine pe Duhul ca lumin\, nu-L poate vedea pe
Hristos ca Dumnezeu [i nu se poate uni cu El.

Chiar Persoana Duhului Sfânt este aceea prin care
îl vedem pe Hristos [i ne unim cu El?

Nu. Dac\ ar fi chiar Persoana Sfântului Duh, atunci ea s-ar
face o proprietate a noastr\, sau noi ne-am face una cu Duhul

139 Ibidem.
140 Sf. Irineu, Contra ereziilor 4,20,5, Migne, PG, VII, col. 1035.
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Sfânt. Unde se vorbe[te de Duhul, este vorba de lucrarea
Duhului. Dar întrucât unde este lucrarea este [i cel ce lucreaz\,
se poate spune c\ Duhul Însu[i este în noi [i lucreaz\ în noi,
f\r\ ca lucrarea îns\[i s\ fie Persoana Lui. Dar de aici se vede
totodat\ c\ lucrarea aceasta nu este nici ceva creat, nu este o
f\ptur\, cum zic romano-catolicii, ci porne[te din fiin]a Lui [i,
prin urmare, ne une[te nemijlocit cu Dumnezeu. {i întrucât
prin lucrarea aceasta necreat\ lucr\m [i noi, iat\ c\, având noi
aceast\ lucrare în noi, lucr\m nu numai cu lucrarea noastr\
natural\ creat\, ci [i cu cea necreat\, dumnezeiasc\, cu care
lucreaz\ Dumnezeu Însu[i în noi, adic\ ne unim cu Dumnezeu
în aceea[i lucrare a Lui, ne îndumnezeim prin lucrarea Lui, la
început mai pu]in, iar cu vremea tot mai mult.

Lucrarea aceasta prin care Duhul Sfânt
ne une[te cu Hristos [i lucreaz\ în noi,
împreun\ cu noi, la mântuirea noastr\,
nu are un nume deosebit?

Lucrarea aceasta se nume[te harul dumnezeiesc. De aceea

se spune c\ ne mântuim prin har, sau ne unim cu Dumnezeu

prin har, sau ne îndumnezeim, sau ne facem dumnezei dup\

har.

Harul este numai al Duhului Sfânt
sau [i al celorlalte Persoane dumnezeie[ti?

Lucrarea aceasta numit\ har este comun\ tuturor celor trei

Persoane dumnezeie[ti, pornind ca orice lucrare din fiin]a

dumnezeiasc\ a celor trei Persoane. De aceea este numit [i har

al lui Dumnezeu, sau mai ales al lui Hristos, c\ci Hristos Îl

trimite pe Duhul în noi. „Harul Domnului nostru Iisus Hristos...

s\ fie cu voi cu to]i” (II Cor. 13,14). Sau: „Har vou\ [i pace de la

Dumnezeu-Tat\l [i de la Domnul nostru Iisus Hristos” (Gal. 1,3).

De aceea, prin harul care vine în noi, toate cele trei Persoane

dumnezeie[ti se s\l\[luiesc în noi. Dar întrucât Duhul este
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Acela care leag\ harul de noi, harul se nume[te, cu deosebire,

harul Duhului sau chiar Duh, pentru c\ u[or poate fi numit Cel

care lucreaz\ în locul lucr\rii sale. Astfel, a avea cineva Duhul

lui Hristos în sine (Rom. 8,9) înseamn\ a avea harul Duhului

Sfânt. 

Este un singur har sau sunt mai multe?

Harul mântuitor este unul singur [i el se d\ tuturor. Dar,

dup\ trebuin]\ sau însu[irea natural\ a omului [i dup\ puterea

lui de a primi, harul împline[te, pe lâng\ lucrarea de mântuire,

sau tocmai întrucât o împline[te pe aceea, [i acea trebuin]\ a

fiec\ruia [i spore[te însu[irea pe care o are un om sau altul.

Harul este o bog\]ie nesfâr[it\ de lumin\ [i de putere dum-

nezeiasc\, din care prime[te fiecare cât poate. Aceast\ bog\]ie

de raze ale aceluia[i izvor se nume[te dar sau daruri ale

Duhului sau Duhuri, c\ci Duhul lucreaz\, iar efectele produse

în om se numesc roade ale Duhului.

Care sunt harismele, darurile [i roadele Duhului?

Unele dintre daruri sunt cu totul deosebite [i neobi[nuite,

dându-se în cazuri cu totul rare. De aceea le numim azi cu un

cuvânt aparte: harisme, de[i cu acest cuvânt se numesc în

limba greac\ a Sfintelor Scripturi [i darurile mai obi[nuite.

Astfel de harisme, ca aceea a proorociei, a vindec\rilor [i

altele, erau dese mai ales la începutul Bisericii, c\ci prin ele

Dumnezeu ajuta la r\spândirea cre[tinismului. Cu deosebire

despre aceste harisme vorbe[te Sf. Apostol Pavel, în I Corin-

teni, cap. 12.

Dintre darurile mai obi[nuite, sunt pomenite mai ales

[apte, dup\ Isaia 11,2: duhul în]elepciunii, duhul în]elegerii,

duhul sfatului, duhul puterii, duhul cuno[tin]ei, duhul temerii

de Dumnezeu [i duhul bunei credin]e.
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Iar ca „roade ale Duhului” pomene[te Sf. Apostol Pavel

urm\toarele: „Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-r\bdare,

bun\tatea, facerea de bine, credin]a, blânde]ea, înfrânarea

poftelor” (Gal. 5,22).

Afar\ de acestea, mai sunt [i alte daruri [i
roade ale Duhului Sfânt?

Darurile [i roadele Sfântului Duh sunt a[a de multe, c\ nu

se pot num\ra, pentru c\ bog\]ia Duhului este nesfâr[it\, iar

trebuin]ele oamenilor, însu[irile lor naturale [i m\sura în care

pot ~l primi pe Duhul Sfânt se deosebesc de la om la om. De

aceea, unul [i acela[i Duh Sfânt sau har are nesfâr[ite numiri.

„Eu sunt cuprins de spaim\”, zice Sf. Grigorie Teologul, „când

m\ gândesc la bog\]ia numirilor: Duhul lui Dumnezeu, Duhul

lui Hristos, Duhul înfierii. El ne reface în Botez [i în Înviere.

El sufl\ unde vrea, El este izvorul luminii [i al vie]ii. El face

din mine o biseric\. El m\ îndumnezeie[te, El m\ des\vâr[e[te.

El premerge Botezul [i El este cerut dup\ Botez. Tot ce face

Dumnezeu, El face. El Se împ\rt\[e[te în limbi de foc [i în-

mul]e[te darurile. El face predicatori, p\stori, dasc\li.”141

Iar Sf. Vasile zice: „El este total prezent în fiecare [i peste

tot. Împ\rt\[indu-Se, El nu sufer\ împ\r]ire. Când ne împ\r-

t\[im din El, El nu înceteaz\ a r\mâne întreg. Ca o raz\ de

soare, care produce bucurie tuturor în a[a fel încât fiecare

crede c\ el singur profit\ de ea, în vreme ce aceast\ raz\

lumineaz\ p\mântul [i marea [i str\bate cerul, tot a[a Duhul Se

afl\ în fiecare din aceia care-L primesc, ca [i când nu S-ar

împ\rt\[i decât aceluia singur, [i cu toate acestea El revars\

peste to]i harul întreg, de care se bucur\ to]i [i se împ\rt\[esc

141 Cuvântul 31 (Teolog. 5), 29, Migne, PG, XXXVI, col. 159; vezi [i

Sf. Grigorie de Nazianz, Cele cinci cuvânt\ri despre Dumnezeu, trad. din

greac\ de Pr. Gh. Tilea [i Nicolae I. Barbu, Bucure[ti, 1947, pp. 85 [i 86.
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dup\ m\sura [i capacit\]ile lor, c\ci pentru posibilit\]ile Du-

hului nu este m\sur\”142.

C\ darurile sunt nenum\rate, dar toate sunt din acela[i har,

o spune îns\ mai ales Sf. Apostol Pavel. El zice c\ „darurile

sunt de multe feluri”, dar toate „dup\ harul care ne este dat

nou\”, [i în[ir\ o seam\ dintre ele, punând întâi darul deosebit

(harisma) al proorociei, apoi multe daruri din cele mai obi[-

nuite, numite de el tot harisme: „Dar avem felurite daruri, dup\

harul ce ni s-a dat. Dac\ avem proorocie, s\ proorocim dup\

m\sura credin]ei; dac\ avem slujb\, s\ st\ruim în slujb\; dac\

unul înva]\, s\ se sârguiasc\ în înv\]\tur\; dac\ îndeamn\, s\

fie la îndemnare; dac\ împarte altora, s\ împart\ cu fireasc\

nevinov\]ie; dac\ st\ în frunte, s\ fie cu tragere de inim\; dac\

miluie[te, s\ miluiasc\ cu voie bun\” (Rom. 12,6-9).

Despre roadele Duhului, tot Sf. Apostol Pavel spune:

„Roada Duhului este întru orice bun\tate, dreptate [i adev\r”

(Efes. 5,9).

Dac\ harul este o lucrare necreat\ a lui Dumnezeu
în sufletul nostru [i dac\ prin el Însu[i Duhul Sfânt
lucreaz\ în noi mântuirea, oare s-ar putea mântui
omul [i f\r\ de har?

Nu, omul nu se poate mântui f\r\ de har (Efes. 2,8; Ioan

15,5). Harul îi este de trebuin]\ omului chiar de la început

(Ioan 3,5). Harul pune începutul mântuirii în om, [i nu omul

prin st\ruin]ele sale. Aceasta înseamn\ c\ harul îi vine în dar

(Rom. 3,24), nu pentru oarecare fapte ale sale.

Înainte de a veni harul, omul nu poate face fapte prin care

s\ se mântuiasc\, sau m\car s\-L înduplece pe Dumnezeu s\-i

dea harul prin care s\ se mântuiasc\. Omul poate face anumite

fapte bune, dar nu le face a[a de statornic [i dintr-un cuget a[a

142 Cartea despre Duhul Sfânt IX, 22, Migne, PG, XXXII, col. 108.
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de curat, încât s\ se sfin]easc\ prin ele [i s\ se mântuiasc\.

Omul are libertatea de a face binele [i cât\ vreme este în robia

p\catului str\mo[esc, dar aceasta este o libertate sl\bit\. Ea

este m\rit\ tocmai de harul care vine la început f\r\ nici un

merit al omului.

Dar harul nu este de trebuin]\ numai la începutul mân-

tuirii omului, ci [i dup\ aceea, tot timpul. Omul nu se poate

înt\ri niciodat\ în bine în a[a fel ca s\ nu mai aib\ pe urm\ tre-

buin]\ de har. Binele statornic [i cur\]ia deplin\ a omului sunt

un rod nu numai al omului, ci [i al harului, nu numai al unuia

sau al altuia. Dac\ mântuirea [i sfin]irea omului înseamn\

unirea lui cu Dumnezeu prin har, se în]elege c\ pierderea

harului înseamn\ pierderea mântuirii. Sf. Apostol Pavel zice:

„Deci, fra]ilor, înt\ri]i-v\ în Domnul [i întru puterea t\riei Lui.

Îmbr\ca]i-v\ cu toate armele lui Dumnezeu, ca s\ pute]i sta

împotriva uneltirilor diavolului” (Efes. 6,10-11).

Dar dac\ harul ne este totdeauna de neap\rat\
trebuin]\ pentru mântuire [i dac\ mântuirea
este un dar al lui Dumnezeu dat prin har, mai avem
[i noi vreo parte la lucrarea mântuirii noastre?

Da, avem [i noi o parte. De[i harul este de neap\rat\ tre-

buin]\ pentru mântuirea noastr\, totu[i el nu ne poate mântui

singur. Noi nu suntem ni[te bu[teni sau ni[te pietre cu care

face Dumnezeu ce voie[te. Dac\ harul ar lucra singur, ar în-

semna c\ ne duce f\r\ voie la mântuire. În acest caz, dac\ unii

nu se mântuiesc, aceasta n-ar fi din pricina lor, ci a harului

care nu-i sile[te. Aceasta este îns\ o înv\]\tur\ a calvinilor nu-

mit\ predestina]ie (mai înainte rânduire). Dup\ aceast\ înv\]\-

tur\, Dumnezeu a hot\rât din veci s\-i mântuiasc\ pe unii

oameni [i s\-i piard\ pe al]ii, dup\ cum Îi place Lui, nu dup\

cum vor lucra ei în chip liber cu harul. Celor pe care a hot\rât
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s\-i mântuiasc\ le d\ harul, care-i sile[te s\ lucreze dup\ voia

Lui, celorlal]i nu li-l d\.

Dar care este înv\]\tura Bisericii noastre?

Înv\]\tura Bisericii noastre este c\ harul este d\ruit tuturor,

c\ci „Dumnezeu voie[te ca to]i oamenii s\ se mântuiasc\ [i la

cuno[tin]a adev\rului s\ vin\” (I Tim. 2,4). Dar harul nu

sile[te pe nimeni. Oamenii au libertatea s\-l primeasc\ [i s\

conlucreze cu el sau s\-l resping\. Cei dintâi se mântuiesc, cei

din urm\ nu. „Iat\, stau la u[\ [i bat; de va auzi cineva glasul

Meu [i va deschide u[a, voi intra la el [i voi cina cu el [i el cu

Mine”, citim în Apocalipsa 3,20. Astfel, de[i oamenii nu se

pot mântui singuri, ci prin har, totu[i atârn\ [i de libertatea lor

ca s\ lase s\ p\trund\ harul în ei sau nu [i s\ se mântuiasc\ sau

nu. De aceea „mul]i sunt chema]i, dar pu]ini ale[i” (Matei

20,16). Deci Dumnezeu voie[te mântuirea tuturor oamenilor.

El lucreaz\ îns\ dup\ dreptate, nu dup\ bunul plac. El îi

mântuie[te sau osânde[te pe oameni dup\ faptele lor.

Dar Dumnezeu nu [tie din veci pe cei ce se vor mântui
[i pe cei ce se vor pierde? Dac\ este a[a, cei pe care-i
[tie c\ se vor pierde cum s-ar mai putea mântui,
[i cei pe care-i [tie c\ se vor mântui
cum s-ar mai putea pierde?

Dumnezeu îi [tie, desigur, din veci pe unii c\ se vor mântui

[i pe al]ii c\ se vor pierde. {i fiindc\ [tiin]a Lui este neîn[e-

l\toare, cei pe care-i [tie c\ se vor mântui, se vor mântui

negre[it; iar cei pe care-i [tie c\ se vor pierde, se vor pierde cu

siguran]\. De aceea, se poate spune c\ unii au fost din veci

rândui]i de Dumnezeu la mântuire, iar al]ii la pierzare. Dar

aceasta n-a f\cut-o Dumnezeu pentru c\ a[a I-a pl\cut Lui, ci

pentru c\ a v\zut de mai înainte c\ cei dintâi vor primi harul [i

vor conlucra cu El, iar cei din urm\ nu. Deci de oameni atârn\
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c\ Dumnezeu i-a rânduit pe unii din veci spre mântuire, iar pe

al]ii spre pierzare, nu de buna pl\cere a Lui. Vederea de mai

înainte a lui Dumnezeu nu înrâure[te libertatea oamenilor.

Dumnezeu vede mai înainte cum vor lucra oamenii, f\r\ ca s\-i

sileasc\ s\ lucreze într-un fel sau altul, a[a cum un medic vede

mai înainte cum va merge o boal\, f\r\ ca s\ produc\ el boala

aceea. Mai înaintea-rânduire a lui Dumnezeu atârn\ de mai

înainte-[tiin]a Lui despre hot\rârea liber\ a oamenilor: „C\ci

pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte, mai înainte i-a [i ho-

t\rât s\ fie asemenea chipului Fiului S\u” (Rom. 8,29).

Dac\ harul face începutul mântuirii, [i nu libertatea
omului, [i dac\ de-abia dup\ ce bate harul la u[a
sufletului se poate hot\rî omul pentru har,
nu cumva harul înrâure[te libertatea s\-l primeasc\?
{i aceasta nu este un fel de silire din partea harului
asupra libert\]ii?

Nu este nici o silire. C\ci dac\ ar fi for]are, orice om s-ar

hot\rî pentru primirea harului, pentru c\ harul bate deopotriv\

la u[a tuturor. Este drept c\ numai harul d\ putere libert\]ii s\

se hot\rasc\ pentru primirea lui. Harul d\ o prim\ înt\rire

libert\]ii, care era sl\bit\ de p\cat. Dar aceast\ înt\rire nu

înseamn\ o silire a libert\]ii. Libertatea nu a fost pus\, prin

aceast\ înt\rire, sub un jug str\in, ci ea a c\p\tat un prim ajutor

de a deveni iar\[i adev\rat\ libertate, cum a fost înainte de

p\cat. Harul [i libertatea, dup\ înv\]\tura ortodox\, nu sunt

dou\ lucruri a[a de contrarii, ca dup\ înv\]\tura Bisericii

Romano-Catolice, care pretinde c\ libertatea nu trebuie s\ fie

stingherit\ de har, sau ca dup\ înv\]\tura protestant\, care

subjug\ pe om cu totul harului, socotind c\ omul, prin c\derea

lui Adam, a devenit cu totul rob p\catului, a pierdut cu totul

libertatea [i nu [i-o mai poate câ[tiga nici prin har, devenind

acum un rob al harului. Dup\ înv\]\tura ortodox\, între har [i
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libertate este o înrudire ca între medicament [i s\n\tate sau ca

între aer [i pl\mân. A[a se face c\ dup\ ce a primit harul, pe

m\sur\ ce spore[te în har, omul se înt\re[te în libertate [i deci

harul lucreaz\ tot mai mult în el, nu lucreaz\ numai harul

singur, ci [i omul cu libertatea lui. Astfel, via]a omului re-

n\scut în Hristos se datoreaz\ [i harului, dar [i libert\]ii omului.

De aceea, uneori, Sfânta Scriptur\ vorbe[te ca [i cum harul ar

face totul în om: „C\ci Dumnezeu este Cel Care lucreaz\ în

voi [i ca s\ voi]i, [i ca s\ s\vâr[i]i, dup\ a Lui bun\voin]\”

(Filip. 2,13); alteori el d\ îndemnuri omului ca [i cum totul ar

atârna de el. Chiar înainte de cuvintele de mai sus, Sf. Apostol

Pavel zice: „Cu fric\ [i cu cutremur lucra]i mântuirea voastr\”

(Filip. 2,12). Harul este cel ce înt\re[te, dar noi trebuie s\

avem grij\ de harul din noi: „Nu fi nep\s\tor fa]\ de harul ce

este întru tine”, spune Sf. Apostol Pavel lui Timotei (I Tim.

4,14), sau: „Duhul s\ nu-L stinge]i” (I Tes. 5,19).

În Epistola c\tre Romani (12,9-21), acela[i Apostol le d\

credincio[ilor o seam\ de îndemnuri cum s\ se poarte. Dar cu

pu]in înainte (Rom. 12,6) spune c\ toate cele ce urmeaz\ sunt

daruri ale Duhului. Iar când le spune galatenilor s\ umble

întru Duhul (Gal. 5,25) sau efesenilor c\ sunt întru lumin\

(Efes. 5,8-9), se în]elege c\ este vorba [i de har, [i de str\dania

lor liber\. Tot a[a trebuie s\ se în]eleag\ [i cuvintele acestea

c\tre Timotei: „Deci tu, fiul meu, înt\re[te-te în harul care este

în Hristos Iisus” (II Tim. 2,1). Din P\rin]ii [i Scriitorii Bise-

ricii d\m urm\toarele cuvinte ale lui Teodoret, care arat\ c\

f\r\ voin]\ nu ne putem mântui, dar [i c\ voin]a, f\r\ har, nu

poate face nici un bine. Tâlcuind cuvintele de la Filipeni

(1,30), Teodoret zice: „A numit credin]a [i lupta daruri ale lui

Dumnezeu, ar\tând astfel c\ nu are în vedere voin]a singur\,

care dezbr\cat\ de har nu poate înf\ptui nici un bine. C\ci

ambele trebuie: [i voin]a noastr\, [i ajutorul dumnezeiesc; nici
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harul Duhului nu ajunge celor ce n-au bun\voin]\, nici voin]a,

lipsit\ de aceast\ putere, nu poate aduna bog\]ia”143.

Chiar [i atunci când omul a înaintat mult în via]a
în Hristos [i este p\truns adânc de har,
conlucreaz\ el liber cu harul?

Da, chiar [i atunci. Cât de mult ar fi înt\rit\ voin]a omului

de har, ea este tot liber\. {i atunci omul conlucreaz\ tot liber

cu harul, iar nu silit.

De aceea, chiar [i omul cel mai înaintat în via]a cea nou\

poate c\dea. Calvinii spun c\ omul în care s-a s\l\[luit harul

este sigur de mântuire, c\ harul lucreaz\ silnic asupra omului,

încât acesta nu mai poate c\dea. A[a spun [i multe alte secte.

Biserica noastr\ înva]\ îns\ c\ Dumnezeu nu mântuie[te pe

nimeni cu sila, ci c\ pentru mântuire trebuie s\ conlucreze [i

omul, în chip liber, cu harul. Iar dac\ omul este liber în tot

cursul vie]ii celei noi, s-ar putea ca el s\ nu mai conlucreze de

la un moment dat cu harul [i deci s\ cad\. De aceea, omul este

dator s\ fie mereu cu grij\, s\ stea necontenit treaz, s\ nu

adoarm\ în siguran]a c\ el nu mai poate c\dea, c\-l mântuie[te

Dumnezeu for]at. „Cel c\ruia i se pare c\ st\ neclintit s\ ia

seama s\ nu cad\”, zice Sf. Apostol Pavel (I Cor. 10,12). Iar

Sf. Apostol Ioan spune: „P\zi]i-v\ pe voi în[iv\, ca s\ nu pier-

de]i cele ce a]i lucrat” (II Ioan 1,8). Mântuitorul ne îndeamn\

la priveghere necontenit\ (Matei 24,42; 25,1-13). {i iar\[i

Sf. Apostol Pavel spune: „S\ p\ze[ti porunca f\r\ pat\, f\r\ vin\

pân\ la ar\tarea Domnului nostru Iisus Hristos” (I Tim. 6,14),

sau: „P\ze[te-te pe tine însu]i [i înv\]\tura [i st\ruie în acestea”

(I Tim. 4,16). Tot el d\ credincio[ilor sfatul: „Ca nimeni s\ nu

se clatine în aceste necazuri” (I Tes. 3,3). Toate aceste îndemnuri

143 Fericitul Teodoret, Comentar la Filipeni, Migne, PG, LXXXII, col. 568.
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n-ar avea nici un rost dac\ harul ar lucra singur mântuirea

omului [i dac\ omul ar fi sigur de ea.

Dac\ omul este dator s\ conlucreze în chip liber
cu harul la mântuirea sa, ce trebuie s\ fac\ omul
ca s\ se mântuiasc\?

Dumnezeu a[teapt\ de la om credin]\ [i fapte bune. Nu

numai credin]\. Sf. Apostol Iacov zice: „Vede]i dar c\ din

fapte este îndreptat omul, iar nu numai din credin]\” (Iacov

2,24), sau: „Precum trupul f\r\ de suflet este mort, astfel [i

credin]a f\r\ de fapte moart\ este” (Iacov 2,26).

S-a spus îns\ mai înainte c\ ceea ce face omul pentru
mântuirea sa, adic\ credin]a [i faptele bune, nu face numai
prin puterile sale, ci [i ale harului. Când Sf. Apostol Pavel
spune c\ omul nu se îndreapt\ din faptele legii, în]elege
faptele pe care le-ar fi f\cut omul f\r\ har, înainte de venirea
lui Hristos, vrând s\ împlineasc\ numai prin puterile sale
poruncile morale ale lui Dumnezeu, date prin Legea lui Moise,
sau prin legea scris\ în inim\. A[a socoteau evreii pe vremea
aceea, c\ n-au trebuin]\ de harul lui Hristos [i deci nici de
Crucea Lui, prin care ne-a câ[tigat acest har, c\ se pot mântui
prin ei în[i[i, împlinind cu puterile lor Legea lui Moise. {i `i
am\geau pe unii cre[tini veni]i dintre p\gâni, ca de pild\ pe
galateni, c\ trebuie s\ împlineasc\ în primul rând Legea lui
Moise ca s\ se mântuiasc\. Acestora le spune Sf. Apostol
Pavel c\ noi ne mântuim prin harul lui Hristos [i prin credin]a
mântuitoare a Crucii Lui, nu prin faptele Legii f\cute cu pute-
rile noastre. C\ci unde este l\sat omul numai cu Legea, f\r\
harul lui Hristos, se înmul]e[te p\catul. „Socotim dar c\ prin
credin]\ se va îndrepta omul, f\r\ faptele legii” (Rom. 3,28;
Gal. 2,16). Sau: „Pentru c\ din faptele legii nici un om nu se
va îndrepta înaintea Lui, c\ci prin Lege vine cuno[tin]a p\-
catului... pentru c\ to]i au p\c\tuit [i sunt lipsi]i de slava Lui
Dumnezeu, îndreptându-se în dar, cu harul Lui, prin r\scum-
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p\rarea cea întru Hristos Iisus” (Rom. 3,20.23-24). Dar dac\
Sf. Apostol Pavel respinge faptele Legii, adic\ cele f\cute de
om numai cu puterile lui, nu le respinge pe cele f\cute din
credin]a în Hristos, adic\ pe cele s\vâr[ite cu ajutorul harului.
Dovada este c\ tot el spune c\ credin]a nu ajunge pentru
mântuire, c\ de ar avea cineva credin]\ cât s\ mute [i mun]ii,
dac\ dragoste nu are, nimic nu folose[te (I Cor. 13,2), sau c\
ceea ce folose[te în Hristos este „credin]a care lucreaz\ prin
iubire” (Gal. 5,6). {i tot el spune: „... prin dragoste s\ sluji]i
unul altuia, c\ci toat\ legea într-un singur cuvânt se cuprinde,
adic\: Iube[te pe aproapele t\u ca pe tine însu]i” (Gal. 5,13-14).

În ce scop cere Dumnezeu de la om fapte bune
pentru mântuirea lui? Mai trebuie oare s\ mai dea
[i omul ceva lui Dumnezeu, în afar\ de jertfa
pe care a dat-o Hristos, ca s\ primeasc\ mântuirea?

Dumnezeu nu cere de la om fapte bune pentru c\ n-ar
ajunge jertfa lui Hristos sau pentru c\ omul ar trebui s\ mai
dea [i el lui Dumnezeu ceva în schimb pentru mântuire. Faptele
nu sunt un pre] de schimb, pe care îl pl\te[te omul lui Dumne-
zeu pentru mântuire, ca la un contract de vânzare-cump\rare,
ci mijloace prin care se des\vâr[e[te omul, folosindu-se de
ajutorul harului, mijloace prin care omul se face tot mai mult
asemenea lui Dumnezeu. Numai catolicii socotesc faptele ca
un fel de pre] pe care-l mai d\ omul lui Dumnezeu, pe lâng\
jertfa lui Hristos. De aceea au respins protestan]ii trebuin]a
faptelor bune, desp\r]indu-se de catolici: ca s\ nu se mic[oreze
prin ele puterea jertfei lui Hristos.

Dac\ prin har, credin]\ [i fapte bune (virtu]i)
ne des\vâr[im via]a cea întru Hristos, pân\ unde
poate ajunge aceast\ des\vâr[ire [i în ce const\ ea?

Putem prop\[i în via]a în Hristos „pân\ ce vom ajunge
to]i... la starea b\rbatului des\vâr[it, la m\sura vârstei deplin\t\]ii
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lui Hristos, ca s\ nu mai fim copii du[i de valuri...” (Efes.
4,13-14).

Ca orice via]\, a[a [i via]a în Hristos [i dup\ chipul lui Hristos

are o na[tere, o pruncie, o cre[tere [i o stare a b\rb\]iei, a des\-

vâr[irii, sau a sfin]eniei. Deoarece via]a aceasta se na[te, cre[te

[i se des\vâr[e[te prin harul Duhului sau prin Duhul, ea se nu-

me[te via]\ duhovniceasc\.

Când are loc na[terea la via]a cea întru Hristos [i
în ce const\ ea?

Na[terea la via]a cea întru Hristos, care se mai nume[te [i

îndreptare, are loc la Botez, când primim harul mântuitor al

Duhului Sfânt [i pe Hristos în noi. Ea const\ în [tergerea real\

a p\catului str\mo[esc [i a vinei pentru el, precum [i a even-

tualelor p\cate personale, adic\ iertare, [i în s\direa de via]\

nou\, de sfin]enie, adic\ sfin]ire. Ea este înnoire, na[tere la

via]\ nou\ [i via]\ cu totul nou\; transformare l\untric\ real\ a

omului. Cu alte cuvinte, ea const\ în omorârea omului vechi al

p\catului [i în na[terea omului nou, în Hristos: „Au nu [ti]i c\

to]i câ]i în Iisus Hristos ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am

botezat?...”. „Aceasta [tiind, c\ omul nostru cel vechi a fost

r\stignit împreun\ cu El, ca s\ se nimiceasc\ trupul p\catului,

pentru a nu mai fi robi ai p\catului...” „A[a [i voi, socoti]i-v\

c\ sunte]i mor]i p\catului, dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos

Iisus, Dumnezeul nostru.” (Rom. 6,3.6.11) Desfiin]area total\

a p\catului în omul îndreptat nu este contrazis\ de faptul

r\mânerii în el a aplec\rii voin]ei spre p\cat, a concupiscen]ei,

urmare a sl\birii firii noastre prin p\catul protop\rin]ilor, c\ci

aceast\ aplecare sau pornire spre p\cat nu mai are în cel

îndreptat caracter de p\cat [i nu poate fi socotit\ ca atare,

decât dac\ voin]a o aprob\ [i consimte s-o urmeze. Prin în-

dreptare, se desfiin]eaz\ real, în om, principiul p\catului, anume

pervertirea voin]ei. Aceasta din urm\, voin]a, fiind reînnoit\
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prin har, tinde spre Dumnezeu, iar impulsul spre p\cat ser-

ve[te mai degrab\, în cel îndreptat, ca mijloc de exercitare a

for]elor morale [i prilej de sfin]ire, înaintare [i înt\rire în bine.

În ce const\ pruncia duhovniceasc\?

Este starea ce urmeaz\ îndat\ dup\ na[terea omului nou.

Pe acest om nu-l mai st\pâne[te în chip silnic p\catul. El poate

face acum binele, c\ci voin]a lui a fost dezlegat\ de leg\turile

p\catului. Dar este înc\ pl\pând în cele bune, ca un om sc\pat

de boal\, în cele ale s\n\t\]ii. Deocamdat\, el are mai mult

credin]a în Hristos, dar nu [i deprinderile în cele bune, adic\

virtu]ile. Credin]a îns\ îl va ajuta s\ câ[tige [i aceste deprinderi.

În ce const\ cre[terea duhovniceasc\?

În str\duin]a de a s\vâr[i în chip tot mai regulat faptele

bune cerute de credin]\ [i ajutate de har. Dac\ nu le s\vâr[e[te,

omul cade iar\[i u[or în robia p\catului. Dac\ s\vâr[e[te fapte

bune tot mai neîntrerupt omul cel nou se înt\re[te în a[a fel,

încât nu mai este asaltat sau am\git u[or de ispite, nici m\car

cu gândul. {i, pe m\sur\ ce cre[te duhovnice[te, prin fapte,

omul î[i d\ seama de harul care este în el de la Botez. „Prin

Botez ne-a scos cu putere din robie, desfiin]ând p\catul prin

Cruce [i ne-a dat poruncile libert\]ii, dar a urma sau nu po-

runcile a l\sat la voia noastr\ liber\.”144 Deci „chiar de la Botez,

dup\ darul lui Iisus Hristos, ni s-a d\ruit harul des\vâr[it al lui

Dumnezeu, spre împlinirea tuturor poruncilor; dar pe urm\,

tot cel ce l-a primit în chip tainic, dar nu împline[te poruncile,

pe m\sura neîmplinirii este luat în st\pânire de p\cat, care nu

este al lui Adam, ci al celui care a nesocotit poruncile, întrucât,

144 Marcu Ascetul, Despre Botez, în „Filocalia”, trad. rom. de Pr. Dr.

D. St\niloae, vol. I, edi]ia II, Sibiu, 1947, p. 278.
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luând puterea lucr\rii, nu s\vâr[e[te lucrul”145. „Drept aceea, o,

omule, care ai fost botezat în Hristos, d\ numai lucrarea

pentru care ai luat puterea [i te preg\te[te ca s\ prime[ti

ar\tarea Celui ce locuie[te întru tine, de la Botez.”146

Putin]a cre[terii duhovnice[ti, dar [i a c\derii în p\cat dup\

Botez, o explic\ Sf. Diadoh al Foticeii astfel: „Când cineva st\

în vreme de iarn\ într-un loc oarecare, sub cerul liber, privind

la începutul zilei cu fa]a spre R\s\rit, partea de dinaintea sa se

înc\lze[te de soare, iar cea din spate r\mâne nep\rta[\ la c\l-

dur\, deoarece soarele nu se afl\ deasupra cre[tetului s\u. Tot

a[a [i cei ce sunt la începutul lucr\rii duhovnice[ti î[i înc\l-

zesc în parte inima, prin harul sfânt, din care pricin\ începe s\

rodeasc\ [i inima cuget\ri duhovnice[ti; dar p\r]ile de dinafar\

ale ei r\mân de cuget\ dup\ trup, deoarece înc\ nu sunt lumi-

nate de Sfânta Lumin\, printr-o sim]ire adânc\, toate m\dula-

rele inimii”147.

Care este rezultatul acestei cre[teri?

Rezultatul acestei cre[teri este b\rb\]ia duhovniceasc\. Ea

se mai nume[te [i stare de sfin]enie, de[i lucrarea de sfin]ire a

omului este una cu cre[terea duhovniceasc\ [i începe de la Botez,

de când s-a s\l\[luit în el harul [i s-a [ters p\catul str\mo[esc,

din care pricin\ Sf. Apostol Pavel îi nume[te pe to]i cre[tinii

„sfin]i” (I Cor. 1,2). Dar sfin]enia deplin\ se câ[tig\ prin îm-

plinirea statornic\ a poruncilor, ceea ce face ca faptele bune

ale omului s\ devin\ deprinderi regulate sau virtu]i.

145 Ibidem, p. 289.
146 Ibidem, p. 290.
147 Sf. Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, cap. 88, în „Filocalia”, vol. I,

ed. II, p. 378.
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În ce const\ sfin]enia?

Ea const\ într-o astfel de înt\rire a omului în bine, prin

virtu]i, încât s\ nu mai s\vâr[easc\ nici o fapt\ rea [i nici m\car

în gând s\ nu mai fie tulburat, cu u[urin]\, de ispita de a face

vreun r\u. Atunci omul ajunge s\ fie liber de orice patim\,

ajunge la virtutea nep\timirii. În acela[i timp, el se ridic\ la o

dragoste necontenit\ fa]\ de Dumnezeu [i de oameni. Nep\ti-

mirea [i dragostea fierbinte, neîntrerupt\, acestea sunt semnele

st\rii de sfin]enie. Când a ajuns aici, omul s-a ridicat de la

chipul dumnezeiesc, restabilit în el la Botez, la asem\narea cu

Dumnezeu.

În starea de sfin]enie, harul a str\b\tut cu totul din adâncul

inimii omului, în toat\ fiin]a lui, luminându-l duhovnice[te. {i,

deoarece unde e harul, acolo este [i Duhul Sfânt [i acolo este

[i Hristos, în omul sfânt cei din jur întrez\resc pe Hristos,

dup\ cum el însu[i simte atunci, în sine, prezen]a lui Hristos.

Dar sfin]enia nu este o stare încheiat\, ci se des\vâr[e[te în

vecii vecilor.

Iat\ cum descrie Sf. Diadoh al Foticeii semnele acestei

st\ri: „Când vom începe îns\ s\ împlinim cu râvn\ fierbinte

poruncile lui Dumnezeu, harul, luminând toate sim]urile noastre

printr-o adânc\ sim]ire, va arde, pe de o parte, amintirile noastre,

iar pe de alta, îndulcind inima noastr\ cu pacea unei iubiri

statornice, ne va face s\ izvorâm gânduri duhovnice[ti, nu

dup\ trup”148.

„Dou\ bunuri ne aduce nou\ harul cel sfânt prin Botezul

rena[terii, dintre care unul covâr[e[te nem\rginit pe cel\lalt.

Cel dintâi ni se d\ruie[te îndat\, c\ci ne înnoie[te în apa îns\[i

[i lumineaz\ toate tr\s\turile sufletului, adic\ «chipul» nostru,

148 Sf. Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, cap. 88, în „Filocalia”, vol. I,

ed. II, p. 379.
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sp\lând orice pat\ a p\catului nostru. Iar cel\lalt a[teapt\ s\ în-

f\ptuiasc\ împreun\ cu noi ceea ce este «asem\narea». Deci,

când începe mintea s\ guste întru mult\ sim]ire din dulcea]a

Preasfântului Duh, suntem datori s\ [tim c\ începe harul s\

zugr\veasc\, peste chip, asem\narea... înflorind o virtute prin

alta [i în\l]ând chipul sufletului din str\lucire în str\lucire...

c\ci toate virtu]ile le prime[te mintea prin sim]ire, înaintând

dup\ o m\sur\ [i o rânduial\ negr\it\. Dar dragostea duhovni-

ceasc\ nu o poate câ[tiga cineva pân\ ce nu va fi luminat de

Duhul Sfânt. {i pân\ a primi mintea lui în chip des\vâr[it

asem\narea prin lumina dumnezeiasc\, el poate avea aproape

toate celelalte virtu]i, dar este înc\ lipsit de dragostea des\-

vâr[it\... Nici nep\timirea nu o poate d\rui sufletului alt\

virtute, decât numai dragostea.”149

149 Ibidem, pp. 379-380.
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~n colec]ia „Credin]a Ortodox\”
au mai ap\rut:

• Descoperirea dumnezeiasc\

• Despre Sfânta Scriptur\

• Despre Sfânta Tradi]ie
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