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Prefa]\

În volumul de fa]\ al seriei Opere complete ale Sfântului Nectarie
au fost adunate spre publicare cinci lucr\ri ale acestuia, lucr\ri
ale c\ror titluri sunt urm\toarele:
a. Despre una, sfânt\, soborniceasc\ [i apostolic\ Biseric\
b. Despre Sfânta Tradi]ie
c. Studii cu privire la dumnezeie[tile Taine
d. Despre Închinarea (latreiva1) în Duh [i adev\r
e. Despre Biseric\
Aranjarea lor în aceast\ ordine nu este nici cronologic\, nici
tematic\. Au fost selectate mai întâi scrierile care au circulat de
sine st\t\tor [i apoi studiile care au fost publicate ca articole în
reviste [i lucr\ri colective. De remarcat este faptul c\ studiul
„Despre închinarea în Duh [i adev\r” este prima lucrare scris\
de Sfântul Nectarie [i a fost publicat\ ca articol în 1884, când autorul
era student teolog [i ierodiacon. De asemenea, „Despre Biseric\”
este ultima lucrare a Sfântului Nectarie, ce s-a publicat în 1920,
adic\ anul în care Mitropolitul Pentapolei a adormit în Domnul.

A. Despre una, sfânt\, soborniceasc\ [i apostolic\ Biseric\
1. Introducere
Este v\dit faptul c\ lucr\rile, în principal teologice, ale Sfântului
Nectarie, cu referire special\ la teologie [i ecleziologie, întemeiate
1

Latreiva – slujire, slujb\ sacramental\, adora]ie, cult, venera]ie, adorare (n.tr.).
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în mare parte pe tradi]ia patristic\ [i aghiografic\, pot fi asem\nate cu texte de acela[i gen ale marilor P\rin]i ai Bisericii. În
acest fel, Sfântul Nectarie a adus o contribu]ie important\, pe de
o parte, la promovarea scrierilor teologice ortodoxe, iar pe de alt\
parte, la informarea [i luminarea poporului drept-credincios2, având
în vedere c\, în perioada scrierii acestor studii, literatura spiritualteologic\3 era insuficient\ [i deficitar\. Prin urmare, el a oferit credincio[ilor lucr\ri importante [i uneori originale în con]inutul
lor, lucr\ri ce s-au ar\tat a fi folositoare pentru [tiin]a [i literatura teologic\ în general, dar pe deplin folositoare pentru necesit\]ile practice [i pastorale ale turmei Bisericii.
De o importan]\ aparte sunt considerate studiile sale de
ecleziologie, prin care, având drept fundament Sfânta Scriptur\,
înv\]\tura Sfin]ilor P\rin]i [i hot\rârile Sinoadelor Ecumenice,
scoate în eviden]\ [i ap\r\ înv\]\tura [i adev\rul de credin]\ al
Bisericii Ortodoxe [i, în acela[i timp, înfrunt\ opiniile [i înv\]\turile gre[ite ale protestan]ilor [i ale romano-catolicilor.
Din acest fel de studii, dou\ le g\sim într-o bro[ur\ cu titlul:
a. Despre una, sfânt\, soborniceasc\ [i apostolic\ Biseric\; [i
b. Despre Sfânta Tradi]ie, pe care le închin\: „Înaltpreasfin]i]ilor
Arhierei ai Bisericii celei una, sfinte, sobornice[ti [i apostolice,
care drept înva]\ cuvântul adev\rului [i bine-p\storesc oile cele
cuvânt\toare ale Mântuitorului Hristos”.
În prefa]a lucr\rii, autorul, dup\ ce m\rturise[te inten]ia de
a publica în acela[i fel [i alte studii asem\n\toare acestora, face
referire [i la scopul scrierii lor, spunând: „Studiile mele le-am scris
spre ap\rarea adev\rului de credin]\ def\imat de protestan]ii
care neag\ Sfânta Tradi]ie cea nescris\ [i Biserica cea v\zut\ a
lui Hristos, primind numai înv\]\tura cea scris\ a Domnului [i a
2

Plhvrwma – pliromei ecclesiale (n.tr.).
Grammateiva – secretariat, literatur\, filologie. Folosit în cadrul teologicbisericesc, termenul exprim\ suma scrierilor patristice din istoria Bisericii; literatur\ patristic\ duhovniceasc\ [i teologic\ (n.tr.).
3
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Apostolilor, pe care o consider\ cuprinz\toare a toat\ lucrarea
înv\]\turii celei mântuitoare [i, prin sine, cea care realizeaz\ mântuirea [i izb\virea oamenilor. […] Aceste p\reri ale lor, dac\ le-ar
]ine pentru ei [i nu le-ar împ\rt\[i [i altor oameni neexperimenta]i, fii credincio[i ai celei una, sfinte, sobornice[ti [i apostolice
Biserici, ai Bisericii celei v\zute a lui Hristos, cea lupt\toare pe
p\mânt, ca s\-i atrag\ la r\t\cirea lor, i-am l\sa în ale lor ca pe
ni[te suferinzi incurabili [i f\r\ de vindecare, pentru c\ nici o
înv\]\tur\ dreapt\ nu poate s\-i scape pe ei din r\t\cire, [i nimic
despre ei nu am spune. Îns\, pentru c\ ace[tia înconjoar\ p\mântul [i m\rile pentru a face un prozelit (adept) [i pe mul]i îi
ademenesc la r\t\cirea lor, de aceea ne-am asumat înfruntarea
acestora, respingându-le toate opiniile, cercetând gre[elile acestora
[i sus]inând adev\rurile [de credin]\] def\imate prin m\rturii
istorice [i argumente ra]ionale. În acest scop am scris urm\toarele studii”.
Cu alte cuvinte, Sfântul Nectarie, în sensul celor de mai sus,
adic\ pentru combaterea, respingerea [i cercetarea gre[elilor [i
p\rerilor protestan]ilor care defaim\ adev\rurile [i înv\]\tura
de credin]\ ortodox\, a scris lucr\rile de mai jos:
A. Despre Biseric\; B. Despre Sfânta Tradi]ie; C. Despre Sfintele
Taine; D. Despre Maica Domnului; E. Despre cinstita Cruce; F. Despre
sfin]ii lui Dumnezeu; G. Despre sfintele Icoane; H. Despre sfintele
moa[te; I. Despre sfintele parastase; J. Despre cear\, miere [i untdelemn ca ofrande, [i despre t\mâie; K. Despre post; L. Despre afierosirea
lui Dumnezeu a cuvioaselor fecioare [i despre m\n\stiri [i via]a monahal\4.
4

Din cele dou\sprezece studii pe care le pomene[te Sfântul Nectarie, au
v\zut lumina tiparului nou\ înc\ din timpul vie]ii sfântului: A. Despre Biserica
Domnului [i Dumnezeu [i Mântuitorului nostru Iisus Hristos (1913). B. Despre
Sfânta Tradi]ie (1913). C. Studii despre dumnezeie[tile Taine (1915). D. Studiu despre
Maica Domnului [i Preasfânta, de Dumnezeu N\sc\toarea [i Pururea Fecioar\
Maria (1904). E. Studiu istoric despre cinstita Cruce (1914). F. Studiu despre sfin]ii
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Cât prive[te studiile „Despre una, sfânt\, soborniceasc\5 [i
apostolic\ Biseric\” [i „Despre Sfânta Tradi]ie”, Sfântul Nectarie
le public\ în anul 1913.
Din înv\]\tura protestan]ilor, observ\ Sfântul, rezult\ faptul
c\ Bisericile sunt de prisos, de asemenea [i slujitorii, tainele, tradi]iile, c\l\uzitorii [i mistagogii, tâlcuitorii Scripturilor, duhovnicii
care ne ajut\ la cur\]irea [i sfin]irea sufletelor, jertfele [i ofrandele, pomenirile celor adormi]i, rug\ciunile (paraclisele) c\tre Maica
Domnului [i c\tre sfin]i, ca mijlocire a lor c\tre Domnul pentru
cei vii; [i aceasta pentru c\ cei rezidi]i6 [i lumina]i [i deveni]i trup
al lui Hristos ca preo]ie dumnezeiasc\ [i popor sfânt (spun
protestan]ii, n.tr.) au îndr\znire c\tre Mântuitorul [i poate ori[icare „s\ cheme personal [i s\ roage pe Hristos ca s\-i împlineasc\ cererile, iar nu prin al]ii”; [i de vreme ce Domnul a spus
în chip r\spicat c\tre to]i: „Cere]i [i vi se va da, c\uta]i [i ve]i afla”
(Mt. 7, 7-9), [i a dat prin viu grai tuturor puterea de a sta înaintea
Domnului ca fii ai unui Tat\ iubitor ca „s\ cear\, s\ caute [i s\ bat\,
atunci cine ar avea trebuin]\ de al]i intermediari [i alte mijlociri?”
Acestea (nevoia de mijlociri [i mistagogi, n.tr.), dup\ înv\]\tura protestan]ilor, spune Sfântul Nectarie, „au fost predate în
comunit\]ile cre[tinilor de c\tre mai-marii acestora, ca s\-i robeasc\ [i s\-i supun\” [i, folosindu-se de acestea, „ei se întorc
împotriva voii lui Dumnezeu, Cel ce ne-a liberat pe noi”. De
5
lui Dumnezeu
(1904). G. Studiu despre sfintele Icoane (1902, în revista „Anamorfosis”).
I. Despre sfintele parastase s\vâr[ite de noi (1892 [i 1901). K. Studiu istoric cu privire
la posturile rânduite (1956, în periodicul Teologia). R\mân nepublicate urm\toarele trei studii: H. Studiu despre sfintele moa[te. J. Despre cear\, miere [i untdelemn ca ofrande, [i despre t\mâie. L. Despre afierosirea cuvioaselor fecioare lui Dumnezeu, despre m\n\stiri [i via]a monahal\. Referitor la edi]iile de mai sus [i la
lucr\rile needitate, a se vedea Arcim. Kleovpa Strogguvlh, O
J a{gio" Pentapovlew"

kaiv tov Patriarcei~o jAlexandeiva". JIstorikhv melevth basismevnh sev aujqentikev"
ajrceiakev" phgev", New York, 2001, pp. 314, 317-320.
5
6

Kaqolikhv – catolic\.
vAnagennwv – a rezidi, a reface, a restaura.
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asemenea, protestan]ii sus]inând acestea, înl\tur\ orice fel de
slujire (cult) exterioar\, negând sfin]enia [i puterea Sfintei Cruci,
aflarea cinstitului Lemn [i puterea lucr\rii sfintelor cruci v\zute;
neag\ chiar [i cinstirea sfintelor icoane [i a sfintelor moa[te ale
sfin]ilor [i, în general, resping „tot ceea ce sfânta noastr\ Biseric\
venereaz\ [i cinste[te ca sfânt, dumnezeiesc [i sacru”. {i explic\
Sfântul Nectarie faptul c\ din acest motiv î[i îndreapt\ aten]ia
c\tre ace[tia, întrucât ei „înconjoar\ p\mântul [i m\rile”, spre a
atrage pe cât mai mul]i la r\t\cirea lor; astfel a ales s\-i combat\,
respingându-le toate p\rerile, cercetându-le toate gre[elile [i sus]inând adev\rurile ortodoxe cu temeiuri istorice [i ra]ionale. În
acest sens, a scris studiile sale men]ionate mai sus.

2. Scurt\ analiz\ a con]inutului lucr\rii
Dup\ introducerea de mai sus, urmeaz\ studiul „Despre Biserica
Domnului [i Dumnezeului [i Mântuitorului nostru Iisus Hristos”,
pe care Sfântul Nectarie îl împarte în patru capitole, dup\ cum
urmeaz\:
În primul capitol, define[te Biserica potrivit duhului ei curat/
adev\rat. În al doilea capitol, vorbe[te despre formarea Sfintei
Biserici a lui Hristos. În al treilea capitol, prezint\ lucrarea Bisericii,
iar în al patrulea, vorbe[te despre autenticitatea [i autoritatea
Bisericii.
În chip special, în primul capitol se d\ defini]ia Bisericii potrivit
cu duhul adev\rat al Ortodoxiei, având drept temei Sfânta Scriptur\ – Noul Testament [i înv\]\tura P\rin]ilor Bisericii. Astfel,
scrie: „Biserica, potrivit duhului curat al Ortodoxiei, are dou\
defini]ii”: una, ce exprim\ caracterul ei dogmatic [i spiritual (religios) sau, altfel spus, cel interior, în special cel duhovnicesc, [i
cealalt\, care exprim\ partea v\zut\, de manifestare [a Bisericii],
ar\tat\ chiar prin sensul cuvântului [Biseric\] sau, cu alte cuvinte,
caracterul exterior al acesteia.
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B. Despre Sfânta Tradi]ie
Lucrarea aceasta, dup\ cum am semnalat deja, are caracter
antiretic-misionar8. Sfântul Nectarie o îndreapt\ în principal împotriva înv\]\turii protestante gre[ite despre Sfânta Tradi]ie [i
nu ocole[te a critica p\rerile (gre[ite) pe aceea[i tem\ ale teologilor anteriori [i contemporani lui.
Studiul începe cu urm\toarea defini]ie: „Sfânta Tradi]ie este
numit\ înv\]\tura Apostolilor p\strat\ în Biseric\ [i predat\
acesteia (Bisericii) de c\tre ei, p\zit\ cu grij\ în chip neschimbat
(de Biseric\), ca pe un lucru de mare pre]9, [i ajuns\ (astfel) pân\
la noi”.
În sens larg, Sfânta Tradi]ie este înv\]\tura scris\ [i vorbit\ a
dumnezeie[tii propov\duirii apostolice, iar în sens strict, se în]elege ca fiind înv\]\tura dumnezeiasc\ nescris\, care s-a p\strat
în Biseric\. Din terminologia Sfântului Apostol Pavel pe marginea acestei teme, pe care o [i men]ioneaz\, Sfântul Nectarie constat\ c\ Sfânta Tradi]ie se identific\ cu înv\]\tura vorbit\ [i
scris\ a propov\duirii apostolice, care a fost încredin]at\ Bisericii
spre înve[nicirea lucr\rii izb\vitoare a Mântuitorului Hristos.
Din studiul textelor P\rin]ilor [i ale scriitorilor biserice[ti,
Sfântul Nectarie ajunge la concluzia c\ Sfânt\ Tradi]ie, înainte
de formarea canonului Noului Testament, era numit\ atât înv\]\tura dumnezeiasc\ scris\, cât [i cea nescris\ a propov\duirii
evanghelice a Apostolilor, în timp ce dup\ alc\tuirea canonului,
Sfânt\ Tradi]ie se nume[te numai înv\]\tura dumnezeiasc\ nescris\ ce s-a p\strat prin viu grai în Biseric\. Sfin]ii P\rin]i consider\ Tradi]ia o surs\ nealterat\ (izvor pur), a[a cum este [i
8

Antirrhtikov – antiretic, misionar, ce ]ine de disciplina teologic\ „Sectologie”, combaterea sectelor.
9
W" kovrh ofqalmouv – ca ochii din cap sau ca lumina ochilor, ad litteram ca
pupila ochilor.
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Sfânta Scriptur\, [i îi atribuie aceea[i autoritate, atât în forma ei
scris\, cât [i în cea nescris\.
Sfânta Tradi]ie nescris\ autorul nostru o distinge în: a) Sfânta
Tradi]ie apostolic\ [i b) tradi]ia bisericeasc\. Cea de a doua a fost
p\strat\ în canoanele [i hot\rârile sinodale [i stabile[te rânduiala Bisericii.
În continuare, cu argumente conving\toare, critic\ opiniile
referitoare la Sfânta Tradi]ie ale lui Evghenie Voulgaris, Neofit
Vamvas [i Nicolaos Damalas. Primul împarte Sfânta Tradi]ie în
dumnezeiasc\ [i omeneasc\, al doilea în dumnezeiasc\, apostolic\
[i bisericeasc\ [i al treilea în tradi]ie apostolic\ scris\ [i nescris\
[i în bisericeasc\.
O mare parte din studiu o ocup\ critica adus\ opiniilor lui
Caspari Suiceri, cuprinse în lucrarea acestuia în dou\ volume cu
titlul Thesaurus ecclesiasticus, e patribus graecis ordine alphabetico.
Suiceri împarte tradi]ia în dumnezeiasc\ (divina) [i omeneasc\
(humana). Prima (cea dumnezeiasc\) este scris\ [i se identific\ cu
textele Noului Testament, iar cea de a doua este tradi]ia bisericeasc\. De remarcat este faptul c\ acela[i autor respinge tradi]ia
apostolic\ nescris\ [i pentru argumentarea pozi]iei sale face trimitere la o mul]ime de pasaje din P\rin]ii Bisericii (Sfântul Grigorie
de Nyssa, Sfântul Chiril al Alexandriei, Sfântul Dionisie Areopagitul, Gheorgheos Pahimeros [.a.). Pentru a r\spunde punctelor
de vedere ale lui Suiceri, Sfântul Nectarie se folose[te de texte
din Sfin]ii P\rin]i [i scriitorii biserice[ti, le citeaz\ [i aduce (lui
Suiceri) o critic\ conving\toare.
El r\stoarn\ urm\toarele [apte argumente ale lui Suiceri: a) c\
Sfântul Ciprian nu accept\ o sfânt\ tradi]ie care nu se g\se[te
scris\ în texte; b) c\ tradi]ia nescris\ care nu se întemeiaz\ pe
autoritatea Sfintelor Scripturi este de neacceptat; c) c\ Dumnezeu
interzice adaosurile la testament/lege [i, ca atare, interzice [i
tradi]ia nescris\; d) c\ singura surs\ sigur\ de aflare a adev\rului sunt Sfintele Scripturi [i, prin urmare, c\ sfintele tradi]ii
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3. Nectarie Kefalà, Mitropolit de Pentapolis, Dou\ studii. a) Despre
una, sfânt\, soborniceasc\ [i apostolic\ Biseric\; b) Despre Sfânta Tradi]ie, Ed. Nectarie Panagopoulos, Atena, 1987.

C. Studii despre dumnezeie[tile Taine ale Sfintei Biserici
a lui Hristos
1. Introducere
Lucrarea aceasta, întins\ pe 132 de pagini, este ultima publicat\ de autorul nostru, în 1915. Dup\ anul acesta, din cauza neajunsurilor materiale [i a dificult\]ilor, nu [i-a putut permite
acelea[i cheltuieli pentru alte publica]ii. El însu[i, la finalul prologului lucr\rii editate cu titlul: a) Despre una sfânt\, soborniceasc\
[i apostolic\ Biseric\; b) Despre Sfânta Tradi]ie (p. 8), m\rturise[te: „În
aceast\ bro[ur\ nu voim s\ public\m [i celelalte studii. Studiul al
treilea, despre Sfintele Taine – adic\ prezenta lucrare –, necesit\
a fi o carte de sine st\t\toare”. {i, într-adev\r, publicat\, ajunge
la 132 de pagini tip\rite. Aceasta îns\ nu l-a împiedicat s\-[i continue activitatea [i scrierea altor lucr\ri, dintre care destul de
multe au r\mas nepublicate pân\ la sfâr[itul fericit al vie]ii sale.
Acum, prin asumarea unei str\danii colective, se încearc\ editarea în mod integral a acestor lucr\ri, ca urmare, pe de o parte,
a con]inutului lor pre]ios, iar pe de alta, a recept\rii lor cu interes
nu numai în spa]iul teologic [i academic, ci [i de c\tre cre[tinii
simpli, de mediul bisericesc în general, de ansamblul clerical al
Bisericii11, de Patriarhi, de preo]i cultiva]i [i de monahi.

2. Structura [i con]inutul lucr\rii
Sfântul Nectarie împarte aceast\ scriere, Studii despre dumnezeie[tile Taine… , în [apte p\r]i, câte sunt [i Sfintele Taine.
11

Dioikouvsa Ekklhsiva – dioikwv/ a conduce, a chivernisi.
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În prima parte, expune, dintr-o perspectiv\ general\, defini]ia,
caracterul, înfiin]area [i num\rul Sfintelor Taine; ne ofer\ în
principal m\rturii scripturistice, dar [i patristice cu privire la
întemeierea lor de c\tre Domnul; trateaz\ în acest sens fiecare
Sfânt\ Tain\ separat, adic\ Botezul, Mirungerea, Euharistia, Preo]ia,
Poc\in]a, Cununia [i Maslul; mai mult decât atât, vorbe[te despre
num\rul Sfintelor Taine, despre persoanele care le s\vâr[esc,
despre via]a moral\ irepro[abil\ a slujitorilor Sfintelor Taine [i
despre oficierea lor de c\tre ace[tia.
În partea a II-a, „Despre Taina Botezului [i despre timpul
când a început a se s\vâr[i botezul”, spune în chip cuprinz\tor
c\: 1. „Botezul este, într-un anume fel, [i botezul celorlalte Taine;
f\r\ acesta (botez), nici o Tain\ nu se lucreaz\; având instituire
dumnezeiasc\, Botezul este Tain\, împ\rt\[ind harul Sfântului
Duh. În continuare, Sfântul Nectarie aduce m\rturii patristice [i
scripturistice; 2. Care este scopul Botezului, adic\ rena[terea, îndreptarea, înfierea [i mântuirea; 3. Privitor la cei ce au s\vâr[it
cei dintâi botezul (Apostolii); 4. Despre corecta s\vâr[ire a Tainei
Sfântului Botez (întreita afundare în numele Sfintei Treimi);
5. Despre preînchipuiri/prefigur\ri ale Tainei Sfântului Botez;
6. Despre lucrarea Tainei Botezului [i c\ prin afundare [i ridicare trebuie f\cut; 7. Despre Botez, din scrierile Sfântului Ioan
Damaschin.
În capitolul al doilea al aceleia[i p\r]i a II-a (f\r\ a fi men]ionat mai sus capitolul întâi), se vorbe[te: 1. Despre botezul copiilor, men]ionând multe m\rturii scripturistice [i patristice, cu
referire la articolul al [aisprezecelea al M\rturisirii (de credin]\)
a lui Dositei (Patriarhul Ierusalimului); 2. Despre p\catul str\mo[esc în leg\tur\ cu botezul copiilor, despre p\catul str\mo[esc [i despre articolul al [aselea al M\rturisirii (de credin]\) a
lui Dositei (Patriarhul Ierusalimului); [i 3. Despre urm\rile p\catului str\mo[esc.
În partea a III-a, se vorbe[te despre Sfânta Tain\ a Mirungerii: 1. Despre importan]a ei; 2. Despre cauza pentru care ne
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Studii despre Biseric\, despre Tradi]ie,
despre dumnezeie[tile Taine [i
despre slujirea în Duh [i adev\r
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I. Despre una, sfânt\, soborniceasc\ [i
apostolic\ Biseric\

„Biserica Dumnezeului celui Viu,
stâlp [i temelie a adev\rului.”
(I Tim. 3, 15)

Capitolul 1. Defini]ia Bisericii potrivit duhului curat al
Ortodoxiei
Biserica, potrivit duhului curat al Ortodoxiei, are dou\ în]elesuri, unul exprimând caracterul ei dogmatic [i religios, adic\
acel caracter interior duhovnicesc care-i apar]ine în mod propriu, [i cel\lalt, care exprim\ în]elesul evident al termenului,
adic\ cel exterior. Prin aceste distinc]ii, Biserica, în duhul ortodox
[i potrivit m\rturisirii ortodoxe, se define[te îndoit: ca o institu]ie
[i ca o comuniune religioas\.
Defini]ia Bisericii ca institu]ie religioas\ poate s\ fie formulat\ astfel: Biserica este institu]ia religioas\ dumnezeiasc\ a Noului
Testament, întemeiat\ de Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin
iconomia Lui cea dup\ trup, sprijinit\ pe credin]a în El [i pe
dreapta m\rturisire [i sfin]it\ în ziua Sfintei Cincizecimi prin
venirea Preasfântului [i des\vâr[itorului Duh peste Sfin]ii Ucenici [i Apostoli ai Mântuitorului Hristos, pe care i-a ar\tat organe ale dumnezeiescului Duh spre înve[nicirea lucr\rii mântuitoare a Mântuitorului. Întru ea este încredin]at\ totalitatea
adev\rurilor descoperite, întru ea lucreaz\ harul dumnezeiesc
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prin Sfintele Taine, întru ea se nasc din nou cei care se apropie
cu credin]\ de Mântuitorul Hristos, întru ea se p\streaz\ înv\]\tura scris\ [i nescris\ [i predania apostoleasc\.
Defini]ia Bisericii ca o comuniune religioas\ poate fi determinat\ astfel: Biserica este comuniunea oamenilor uni]i în unitatea Duhului, „în leg\tura p\cii”1.
Defini]ia Bisericii ca lucrare a misiunii ei2 poate fi formulat\
dup\ cum urmeaz\: Biserica este organul harului dumnezeiesc,
care realizeaz\ comuniunea lui Dumnezeu [i a oamenilor prin
credin]a în Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Domnul nostru, în\l]at fiind la ceruri, a trimis pe Preasfântul
S\u Duh, în chip de limbi de foc, peste Sfin]ii S\i Ucenici [i
Apostoli3 [i a întemeiat pe Apostoli una sfânt\ [i apostoleasc\
Biseric\ drept comuniune a lui Dumnezeu cu oamenii, dându-i
ei harul izb\virii spre mântuirea neamului omenesc4, pentru ca
ea s\ îl readuc\ din în[elare [i, readucându-l, s\-l nasc\ din nou
prin Taine, [i, hr\nindu-l cu pâinea cea cereasc\, s\-l fac\ vrednic de via]a viitoare.
În Sfânta Scriptur\, termenul „Biseric\” are dou\ sensuri. Cel
mai frecvent este cel ce nume[te astfel o comunitate de oameni
uni]i între ei prin leg\tura religiei. Alteori este numit\ astfel
îns\[i construc]ia bisericii în care vin credincio[ii pentru slujba
comun\. Chiril al Ierusalimului spune c\ a fost numit\ Biseric\
„pentru c\ îi cheam\ [i îi adun\ pe to]i laolalt\”5.
jEkklhsiva (de la ejkkavlew) este un termen din greaca veche,
desemnând adunarea laolalt\ a unor oameni chema]i pentru un
scop oarecare, precum [i locul în care se adunau, adic\ atât
con]inutul, cât [i spa]iul care îl con]ine.
1

Ef. 4, 3.
Se refer\ la misiunea mântuitoare a Bisericii.
3
Fapte 2, 3-4.
4
Ef. 1, 7.
5
Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheza a 18-a, c\tre cei lumina]i, 24, PG 33,
1044B.
2
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În în]eles general cre[tin, Biserica este comuniunea tuturor
fiin]elor ra]ionale [i libere care cred în Mântuitorul, cuprinzând
[i îngerii, (comuniunea), a[a cum spune [i Sfântul Apostol Pavel
„Trupul lui Hristos, plinirea Celui ce pline[te toate întru to]i”6,
cuprinzând [i pe cei care au crezut în Hristos mai înainte de
venirea Lui, cei care constituie Biserica Vechiului Testament,
care, la Patriarhi, a fost c\l\uzit\ de f\g\duin]e [i de credin]a
care venea din descoperiri, adic\ în mod nescris, iar la Moise [i
la Profe]i, prin Lege [i prin profe]ii, adic\ în mod scris.
Iar în sens particular sau, mai degrab\, în în]elesul obi[nuit,
Biserica lui Hristos este Biserica Noului Testament sau Biserica
harului lui Hristos, care cuprinde pe to]i cei ce cred ortodox în
El. Se mai nume[te înc\ [i casa lui Dumnezeu, pentru c\ în ea
locuie[te [i este slujit Dumnezeu [i, totodat\, fiindc\ temeliile
Bisericii sunt Profe]ii [i Apostolii, iar piatra din capul unghiului
este Mântuitorul, stâlpii sunt P\rin]ii care au p\zit unitatea credin]ei, iar pietrele sunt credincio[ii. „Deci, dar, nu mai sunte]i
str\ini [i locuitori vremelnici, ci sunte]i împreun\ cet\]eni cu
sfin]ii [i casnici ai lui Dumnezeu, zidi]i fiind pe temelia Apostolilor [i a Proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind Însu[i
Iisus Hristos”7.
În sfâr[it, Biserica este numit\ în de Dumnezeu insuflata
Scriptur\ când mireasa lui Hristos: „V-am logodit pe voi unui
singur b\rbat, ca s\ v\ înf\]i[ez lui Hristos fecioar\ neprih\nit\”8, când casa lui Dumnezeu9 [i „Biserica Dumnezeului Celui
viu, stâlp [i temelie a adev\rului”10, iar altundeva, trup al lui
Hristos: „Voi sunte]i trupul lui Hristos [i m\dulare fiecare în
parte”11.
6

Ef. 1, 23.
Ef. 2, 19-20.
8
II Cor. 11, 2.
9
Mt. 12, 4; Mc. 2, 26; Lc. 6, 4; I Tim. 3, 15.
10
I Tim. 3, 15.
11
I Cor. 12, 27.
7
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Iar Metodie, Episcopul Lichiei (sfâr[itul secolului al III-lea),
în lucrarea sa Banchetul celor zece fecioare, nume[te Biserica vas
primitor al dumnezeie[tilor puteri, „mireas\ ve[nic tân\r\ a Cuvântului”12, „aceasta este dumnezeiasc\ pl\smuire care se înal]\
deasupra celor omene[ti”13. Scopul o arat\ drept „adunare [i în[iruire a celor ce au crezut”14, de la care b\trânii îi înva]\ pe cei
mai tineri [i cei des\vâr[i]i pe cei mai neputincio[i.
Ipolit, cunoscutul p\rinte bisericesc al Bisericii Romane [i
ucenic al lui Irineu (începutul secolului al III-lea), în lucrarea sa
Dovedire despre Hristos [i antihrist, trateaz\ despre Biseric\ pe
larg, comparând-o cu o corabie pe o mare înspumat\ de valuri.
În aceast\ corabie se a[az\ echipajul, cor\bierii, pânzele, ancorele
[i toate dependin]ele corabiei, care simbolic închipuie pe Hristos,
pe îngeri, pe credincio[i15.
A[adar, crezând în Duhul Sfânt, Cel Ce a pus un asemenea
nume Bisericii, în mod necesar, credem [i în Sfânta Biseric\, cea
care a primit un asemenea nume de la Preasfântul Duh16.

Capitolul al 2-lea. Despre întemeierea Sfintei Biserici a
Mântuitorului Hristos
1. C\ Domnul nostru Iisus Hristos este Marele Arhiereu al
Bisericii Lui
Domnul nostru Iisus Hristos, ca Mare Arhiereu, S-a adus pe sine
jertf\ f\r\ prihan\ lui Dumnezeu [i Tat\lui, jertf\ de împ\care,
12

Metodie, episcop [i mucenic, Banchetul celor zece fecioare sau despre cur\]ie,
III, PG 18, 76B.
13
Loc neidentificat.
14
Metodie, episcop [i mucenic, Banchetul celor zece fecioare sau despre cur\]ie,
III, PG 18, 73D.
15
Ipolit, Dovedire despre Hristos [i antihrist, LIX, PG 10, 777BC.
16
Sfântul Vasile al Cezareii, Despre Duhul Sfânt, c\tre cel între sfin]i Amfilohie, Episcopul Iconiei, 27, 66, PG 32, 188A-193B. Vezi Epistola 160, C\tre Diodor,
PG 32, 621D-628D.

Despre una, sfânt\, soborniceasc\ [i apostolic\ Biseric\

61

fiind în acela[i timp jertfitor [i jertf\, [i a r\scump\rat [i a satisf\cut dumnezeiasca dreptate r\nit\ de p\catele oamenilor prin
c\lcarea dumnezeie[tii Legi. {i-a asumat, ca reprezentant f\r\ de
p\cat al întregului neam omenesc, înaintea lui Dumnezeu [i
Tat\lui, toat\ pedeapsa de care era vrednic omul care a p\c\tuit,
v\rsându-{i pe cruce cinstitul [i mântuitorul Lui sânge [i adeverind Noul Leg\mânt pe care l-a încheiat cu Tat\l [i prin care
se mântuie[te oricine crede în El [i m\rturise[te moartea Lui pe
cruce ca împ\care cu Dumnezeu.
Aceast\ jertf\ este baia cur\]itoare a omenit\]ii, care cur\]\ [i
spal\ de întin\ciunea p\catului neamul omenesc [i-i sfin]e[te pe
cei ce cred în El [i sunt boteza]i în numele Sfintei Treimi, cea
care adevere[te Noul Testament.
Despre vrednicia arhiereasc\ a Mântuitorului nostru Iisus
Hristos 1) a vorbit Însu[i Dumnezeu în Vechiul Testament, prin
gura lui David, spunând c\tre Mesia: „Tu e[ti preot în veac, dup\
rânduiala lui Melchisedec”17; 2) a m\rturisit Însu[i Mântuitorul
nostru Iisus Hristos când a referit la El Însu[i acest psalm profetic
în care este numit arhiereu ve[nic dup\ rânduiala lui Melchisedec18;
3) a dezvoltat acest adev\r Apostolul Pavel în Epistola c\tre Evrei,
unde Îl nume[te adeseori [i în mod explicit pe Iisus Hristos
arhiereu, de pild\: „{i Hristos nu S-a preasl\vit pe Sine Însu[i,
ca s\ Se fac\ arhiereu, ci Cel ce a gr\it c\tre El: «Fiul Meu e[ti Tu,
Eu ast\zi Te-am n\scut»”19, dup\ cum [i în alt loc zice: „Tu e[ti
preot în veac, dup\ rânduiala lui Melchisedec”20. {i iar\[i: „Lua]i
aminte la Apostolul [i Arhiereul m\rturisirii noastre, Iisus Hristos”21.
{i din nou: „Drept aceea, având Arhiereu mare, Care a str\b\tut
cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s\ ]inem cu t\rie m\rturisirea”22.
17

Ps. 109, 4.
Mt. 22, 44; Mc. 12, 36; Lc. 20, 42.
19
Ps. 2, 7.
20
Evr. 5, 5-6.
21
Evr. 3, 1.
22
Evr. 4, 14.
18
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Arhieria lui Iisus este cea preînchipuit\ [i mai dinainte vestit\, Arhieria cea ve[nic\ [i adev\rat\. Dar Însu[i Iisus era, este
[i va fi Arhiereu ve[nic. „Iar Hristos, venind Arhiereu al bun\t\]ilor celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare [i mai
des\vâr[it, nu f\cut de mân\, adic\ nu din zidirea aceasta. El a
intrat odat\ pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de
]api [i de vi]ei, ci cu însu[i sângele S\u, [i a dobândit o ve[nic\
r\scump\rare”23. Fiindc\ nu era om încins cu sl\biciune, ci Dumnezeu-Om, Fiu al lui Dumnezeu, „str\lucirea slavei” Lui „[i chipul
fiin]ei Lui”24, ve[nic fiind [i n\scut mai înainte de veci, [i r\mânând Arhiereu ve[nic, Se aduce pe Sine Însu[i ve[nic jertf\
pentru via]a lumii [i pentru mântuire, prin sfin]ii Lui slujitori pe
care i-a rânduit în Biserica Lui, fiindc\, în jertfa cea de tain\ s\vâr[it\, El este „Cel Ce aduce [i Cel Ce Se aduce”, „Cel Ce prime[te [i Cel Ce Se împarte”25.
Prin Sfintele Taine s\vâr[ite în Biseric\, se re-închipuie, se
reitereaz\ [i se m\rturise[te întreaga lucrare a mântuirii [i prin
ele se împ\rt\[e[te harul [i mântuirea, binecuvântarea [i sfin]irea,
înfierea [i comuniunea cu Dumnezeu.
Prin Biseric\ [i prin Taine, lucrarea mântuirii r\mâne [i este
lucrat\ ve[nic.
2. Despre întemeierea Împ\r\]iei lui Dumnezeu, adic\ Biserica, de c\tre Mântuitorul nostru Iisus Hristos
Domnul nostru Iisus Hristos ca Împ\rat a întemeiat pe p\mânt Împ\r\]ia cerurilor îndat\ dup\ În\l]area Lui, când a [ezut
de-a dreapta lui Dumnezeu [i Tat\lui, [i a primit de la Tat\l S\u
23

Evr. 9, 11-12.
Evr. 1, 3.
25
Rug\ciunea imnului heruvic, Liturghier cuprinzând Sfânta [i Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gur\ de Aur, a Sfântului Vasile cel Mare [i a Darurilor mai înainte sfin]ite, cu tipicul rânduielii lor, editat spre folosul preo]ilor, din
încredin]area Marii Biserici a lui Hristos, de epitropia care conduce tipografia Patriarhiei, în Constantinopol, 1895, p. 68.
24

