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Care este articolul IX din Simbolul credin]ei?
Acest articol este: „{i întru una, sfânt\, soborniceasc\ [i
apostoleasc\ Biseric\”.

Ce ne înva]\ acest articol?
Acest articol ne înva]\ s\ credem în Sfânta Biseric\, pe care
ne-o înf\]i[eaz\ ca fiind una, sfânt\, soborniceasc\ [i apostoleasc\.

De ce s\ credem [i în Biseric\? Nu ne este de ajuns
credin]a în cele trei Persoane ale Sfintei Treimi?
Credem [i în Biseric\, fiindc\ ea este, cum spune Sfântul
Apostol Pavel, „trupul lui Hristos [i plinirea Celui ce pline[te
toate în to]i” (Efeseni 1,23), având deci într-însa pe Hristos [i
pe Duhul Sfânt, cu misiunea de a continua lucrarea lui Hristos
în lume (Matei 28,19-20; Marcu 16,15-16; Marcu 10,45), propov\duind cuvântul lui Dumnezeu, împ\rt\[ind harul dumnezeiesc [i conducând spre mântuire pe cei care îi apar]in.

Ce este Biserica?
a) Ca a[ez\mânt sfânt, Biserica este comuniunea [i comunitatea sacramental\ a oamenilor cu Dumnezeu, întemeiat\ de
Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, plin\ de via]\ [i lucrarea
Duhului Sfânt, spre sfin]irea [i mântuirea oamenilor.
b) Biserica este acel l\ca[ sfânt public al cre[tinilor, ale
c\rui începuturi le avem chiar de la Mântuitorul (foi[orul de
sus, în care a avut loc Cina cea de Tain\, cf. Luca 22,12 [i urm.)
[i Sfin]ii S\i Apostoli (Fapte 1,13-14; 2,1; 10,9; 20,7-8), în
care este pream\rit Dumnezeu, s\vâr[indu-se Sfânta Liturghie,
precum [i toate Sfintele Taine, slujbele, rug\ciunile cultului
public [i multe dintre ierurgii, [i în care adunându-se credincio[ii
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pentru sl\virea lui Dumnezeu, se fac p\rta[i de adev\rurile [i
darurile mântuirii ce li se mijlocesc de episcopul [i preo]ii
Bisericii. Biserica cre[tin\ ca l\ca[ de cult implic\ cu necesitate locul preasfânt în care Se jertfe[te în continuare, dar nesângeros, Hristos pentru mântuirea noastr\ (Sfânta Euharistie)
prin lucrarea Duhului Sfânt, prezent în Biseric\, dar Care coboar\ la invocarea episcopului sau preotului în Tainele Bisericii.
Termenul de biseric\-l\ca[ de închinare implic\ în mod
necesar pe cel de Biseric\ în în]elesul de a[ez\mânt [i institu]ie sfânt\ pentru mântuirea noastr\, adic\ pe cel de comunitate sacramental\ a oamenilor cu Dumnezeu. {i acestea dou\,
la rândul lor, implic\ prezen]a [i lucrarea lui Hristos în Biseric\.
Fiindc\, la fel cu Sfântul Apostol Pavel, [i cre[tinii de ast\zi,
când rostesc în diferitele lor limbi cuvântul biseric\, subîn]eleg
prezen]a [i lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos în ea, fie c\
vorbesc de l\ca[ul bisericesc în care se adun\ comunitatea
local\ a celor de aceea[i credin]\, fie de larga [i continua comunitate bisericeasc\.
Hristos este prezent în comunitatea bisericeasc\, în Biserica ce este trup al S\u, pentru c\ Se aduce jertf\ în l\ca[urile
biserice[ti [i Se împ\rt\[e[te în ele, prin Trupul [i Sângele S\u
jertfite (Sfânta Euharistie) [i prin harul tuturor Tainelor, membrilor comunit\]ii din fiecare l\ca[.

Cine face parte din Biseric\?
Din Biseric\ fac parte to]i cei uni]i prin aceea[i credin]\ în
Hristos, care se împ\rt\[esc din acelea[i Sfinte Taine [i care
sunt împ\r]i]i în cler [i popor. Ea cuprinde, de asemenea, [i pe
fiin]ele spirituale netrupe[ti, înzestrate cu minte [i libertate [i
care sunt nev\zute, adic\ pe sfin]ii îngeri, precum [i pe to]i
drep]ii adormi]i în Domnul.
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Când a întemeiat Mântuitorul Biserica Sa?
Mântuitorul a întemeiat Biserica prin îns\[i jertfa Sa pe
Cruce (Fapte 20,28) [i Învierea din mor]i [i a f\cut-o v\zut\ ca
o comuniune [i comunitate concret\ sacramental\ a oamenilor
cu Dumnezeu în a cincizecea zi dup\ Înviere, la Cincizecime
sau Rusalii, când Apostolilor, învesti]i acum, în mod distinct,
cu toat\ puterea Duhului Sfânt (Fapte 2,1-4), li s-au ad\ugat
to]i cei care, sim]indu-se p\trun[i la inim\ de puterea Duhului
la predica Apostolilor, s-au convertit [i s-au botezat, primind
darul Sfântului Duh. {i ace[tia au fost ca la trei mii de suflete,
st\ruind „în înv\]\tura Apostolilor [i în împ\rt\[ire, în frângerea pâinii [i în rug\ciuni” (Fapte 2,37-38.41-42). Din ziua
Cincizecimii, Biserica apare deci ca o comunitate de credincio[i organizat\ cu iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu. Desigur,
o Biseric\ în în]eles larg, ca o comuniune a oamenilor cu
Dumnezeu, a existat [i în Vechiul Testament.

Cum înf\]i[eaz\ Descoperirea dumnezeiasc\
legatura dintre Hristos [i Biserica Sa?
Descoperirea dumnezeiasc\ ne arat\ c\ Mântuitorul este
capul Bisericii, iar Biserica este trupul Lui, cum ne înva]\
Sfântul Apostol Pavel: „... [i L-a dat pe El cap Bisericii, care
este trupul Lui, plinirea Celui ce pline[te toate întru to]i”
(Efeseni 1,22-23); „{i El este capul trupului, al Bisericii; El
este începutul, Întâiul-N\scut din mor]i, ca s\ fie El cel dintâi
întru toate. C\ci în El a binevoit (Dumnezeu) s\ s\l\[luiasc\
toat\ plinirea. {i printr-Însul 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” (Coloseni 1,18-20). Acela[i Apostol al
Neamurilor, adresându-se romanilor [i corintenilor, prezint\
Biserica în calitatea ei de comunitate concret\ de credincio[i,
organizat\ ierarhic, prin imaginea unui trup cu multe m\dulare,
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fiecare dintre acestea avându-[i voca]ia [i lucrarea proprie:
„Precum într-un singur trup avem multe m\dulare [i m\dularele nu au toate aceea[i lucrare, a[a [i noi, cei mul]i, un trup
suntem în Hristos [i fiecare suntem m\dulare unii altora, [i avem
felurite daruri, dup\ harul ce ni s-a dat...” (Romani 12,4-6). În
Biseric\, credincio[ii formeaz\ un singur trup, subliniaz\ Sfântul
Apostol Pavel: „Iar voi sunte]i trupul lui Hristos [i m\dulare
(fiecare) în parte” (I Corinteni 12, 27), „pentru c\ într-un Duh
ne-am botezat noi to]i, ca s\ fim un singur trup, fie iudei, fie
elini, fie robi, fie liberi, [i to]i la un Duh ne-am ad\pat. C\ci [i
trupul nu este un m\dular, ci multe” (I Corinteni 12,12-13).
„M\dularele trebuie s\ se îngrijeasc\ deopotriv\ unele de
altele.” (I Corinteni 12,25) Sfânta Tradi]ie sus]ine [i ea de la
început c\ Hristos este capul Bisericii, iar aceasta, trupul Lui.

Ce înseamn\ cuvintele „Trupul lui Hristos” sau
„Trupul Domnului”?
„Trupul lui Hristos” sau „Trupul Domnului”, c\ruia Sfin]ii
P\rin]i îi spun [i „Trupul tainic al Domnului”, este semnul
v\zut al mântuirii noastre, adic\ al întrup\rii Fiului lui Dumnezeu. Biserica a luat na[tere prin Întruparea lui Hristos.
Având pe Hristos, adic\ pe Dumnezeu, drept cap, Biserica nu
poate garanta [i înf\ptui mântuirea oamenilor, decât dac\ este
cu adev\rat trupul lui Hristos. Biserica este dumnezeiasc\ [i
omeneasc\, asemenea lui Iisus Hristos, Care a fost Dumnezeu
[i om. De aceea, ea este o prelungire tainic\ a Întrup\rii Domnului, ea con]ine via]a Mântuitorului. Hristos S-a r\stignit
pentru noi cu trupul, pentru ca prin învierea în veac „s\ ridice
steagul” (Isaia 5,26), pentru sfin]ii [i credincio[ii S\i, fie la
iudei, fie la p\gâni, într-un singur trup al Bisericii Sale1.

1

Sfântul Ignatie, Scrisoarea c\tre smirneni 1,2, Migne, P.G., V, col. 708.
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