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~ntreb\ri [i r\spunsuri
despre n\dejdea [i dragostea cre[tin\
Pentru ce Crezul înva]\ în articolele al XI-lea [i
al XII-lea tot acelea[i adev\ruri mântuitoare,
despre care vorbe[te [i articolul al VII-lea?
În articolele sale de la sfâr[it, în adev\r, Crezul ne înva]\
acelea[i adev\ruri mântuitoare, pe care le-am aflat [i în articolul
al VII-lea. Deosebirea îns\ este aceasta: în articolul al VII-lea suntem pov\]ui]i „s\ credem”, pe când articolele de la sfâr[it ne înva]\ nu numai s\ credem în aceste adev\ruri, ci [i „s\ n\d\jduim”.
Crezul se termin\ cu aceast\ m\rturisire plin\ de bucurie:
„A[tept învierea mor]ilor [i via]a veacului ce va s\ fie”. Cuvântul „a[tept”, adic\ doresc, înseamn\ c\ învierea mor]ilor [i
via]a veacului viitor este un adev\r în care nu numai credem, ci
[i n\d\jduim. A[a ne înva]\ Sfântul Apostol Petru: „Pentru aceea,
încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-v\, n\d\jdui]i
des\vâr[it în harul care vi se va da vou\, la ar\tarea lui Iisus
Hristos” (I Petru 1,13).

Ce este n\dejdea cre[tin\?
N\dejdea cre[tin\ este dorul [i a[teptarea cu încredere a împlinirii tuturor bun\t\]ilor f\g\duite de Dumnezeu omului care
face voia Lui, fiindc\ Dumnezeu este credincios în tot ce f\g\duie[te.
Dreptul Simeon, b\trânul tem\tor de Dumnezeu, c\ruia Sfântul Duh „îi f\g\duise” s\ nu guste moartea pân\ nu va vedea pe
Hristosul lui Dumnezeu, „a[tepta” cu încredere neclintit\ împlinirea acestei dumnezeie[ti f\g\duin]e (Luca 2,25-26).
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N\dejdea este încredin]area pe care o are cineva în anumite împliniri viitoare [i în împ\rt\[irea pe care el o va avea din
acele împliniri. A[a c\ n\dejdea în învierea mor]ilor [i în împ\rt\[irea din fericirea ve[nic\ a dat Sfin]ilor Mucenici t\ria s\ îndure
chinuri cumplite [i s\-[i dea via]a pentru credin]\ (II Mac. 7,9).
Deci n\dejdea este, pe de o parte, „un dor”, este n\zuin]a sufletului în „a[teptarea” unui bun f\g\duit, iar pe de alt\ parte,
este „încrederea” neclintit\ în împlinirea f\g\duin]ei date nou\
de Dumnezeu. Este o înaintare, un salt peste timp, în viitor, este
un ochean care apropie de ochii suflete[ti lucrurile foarte îndep\rtate. „N\dejdea este o încredere adev\rat\ în Dumnezeu, dat\
în inima omului prin insuflare [i iluminare de la Dumnezeu, ca s\
nu dezn\d\jduiasc\ vreodat\ de harul lui Dumnezeu, atât pentru iertarea p\catelor, cât [i pentru oricare cerere, când se cere un
lucru bun, fie dintre lucrurile vremelnice, fie din cele ve[nice.”1

Care sunt bun\t\]ile f\g\duite nou\
de Dumnezeu?
Domnul [i Mântuitorul nostru Iisus Hristos f\g\duie[te celor
ce fac voia Tat\lui ceresc via]a ve[nic\, precum [i puterea, împreun\ cu mijloacele prin care se dobânde[te aceast\ fericire,
adic\: harul dumnezeiesc, sprijin în necazuri [i ascultarea rug\ciunii.
1. Mântuitorul ne-a f\g\duit „via]a ve[nic\” (I Ioan 2,25). „În
casa Tat\lui Meu multe loca[uri sunt... M\ duc s\ v\ g\tesc loc”
(Ioan 14,2). În pilda nun]ii fiului de împ\rat (Matei 22,1), a
celor pofti]i la cin\ (Luca 14,16), a lucr\torilor viei (Marcu 12,1)
[i în altele, afl\m aceea[i f\g\duin]\. Tot El ne-a f\g\duit [i învierea mor]ilor (Ioan 5,28-29).
1

M\rturisirea de credin]\ a Bisericii Ortodoxe, partea a II-a, întrebarea I,
traducere de Alexandru Elian, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1981, p. 109.
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2. Ca s\ putem câ[tiga fericirea ve[nic\, Mântuitorul ne-a f\g\duit împreun\-lucrarea Sfântului Duh, adic\ harul lui Dumnezeu.
Domnul nostru Iisus Hristos, „n\dejdea noastr\” (I Tim. l,1),
vrea ca to]i oamenii s\ se mântuiasc\ (I Tim. 2,4), îns\ pentru
mântuire harul Lui este de neap\rat\ trebuin]\ (Ioan 3,5).
3. El ne-a f\g\duit [i bun\t\]ile necesare vie]ii vremelnice:
„Nu duce]i grij\, spunând: ce vom mânca ori ce vom bea ori cu
ce ne vom îmbr\ca?... Doar [tie Tat\l vostru cel ceresc c\ ave]i
nevoie de ele” (Matei 6,31-32). Dovad\ sunt p\s\rile cerului,
hr\nite de El, [i crinii câmpului, g\ti]i de El, El Care are îns\ [i
mai mare grij\ de oameni. Sfin]ii s-au g\sit de multe ori în împrejur\ri cumplit de grele: nu aveau hran\, locuin]\, îmbr\c\minte, dar, încrezându-se neclintit în f\g\duin]a lui Dumnezeu,
petreceau via]a f\r\ grij\ de aceste lucruri [i sprijinul dumnezeiesc, într-adev\r, nu i-a p\r\sit niciodat\.
4. De asemenea, Iisus Hristos, Domnul nostru, ne-a f\g\duit iertarea p\catelor, dac\ ne poc\im [i ne îmbun\t\]im via]a.
C\ zice: „Mai mare bucurie se face în cer pentru un p\c\tos ce se
poc\ie[te, decât pentru nou\zeci [i nou\ de drep]i c\rora nu le
trebuie poc\in]\” (Luca 15,7). Pilda cu oaia r\t\cit\ (Luca 15,
3-6) [i cea cu fiul risipitor (Luca 15,11-32) dovedesc cât de mult
voie[te Dumnezeu s\ ne ierte. Atâta vreme cât tr\im, n\dejdea
de poc\in]\ nu este pierdut\, [tiind c\ unul din tâlharii r\stigni]i
odat\ cu Hristos a câ[tigat iertarea chiar în pragul mor]ii (Luca
23,43). Dumnezeu, ne spune Iezechiel, „nu voie[te moartea p\c\tosului, ci s\ se întoarc\ [i s\ fie viu” (Iez. 18,32).
5. Mântuitorul Hristos ne-a f\g\duit ajutor întru necazuri,
fiindc\ „Dumnezeu este sc\parea [i puterea noastr\, ajutor întru necazurile ce ne împresoar\” (Ps. 45,1). Ajutorul Lui se las\
îns\ câteodat\ a[teptat, ca de pild\ la nunta din Cana Galileii,
când zice: „Înc\ n-a venit ceasul Meu” (Ioan 2,4). Dar acest
ajutor, cu cât este mai mult a[teptat, cu atât lucreaz\ mai cu
putere [i mai minunat. Exemple: potolirea furtunii de pe marea
Tiberiadei (Matei 8,26), izb\virea din închisoare a Sfin]ilor
Apostoli Pavel [i Sila (Fapte 16,25.32).
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