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ARGUMENT 
 
 
 

Această carte MARE ESTE DUMNEZEU o port 
în inima mea de mic copil. 

M-am născut cu Dumnezeu în sufletul meu, am 
trăit cu El şi m-am străduit să-L mărturisesc spunând 
mereu tuturor ,,Mare este Dumnezeu”. 

Este atât de mare Dumnezeu încât nici Universul 
nu-L poate cuprinde deoarece El este dincolo de Cosmos, 
dincolo de timp. El nu poate fi cuprins de nimeni şi de 
nimic şi totuşi Dumnezeu poate să încapă chiar şi-n inima 
noastră după cum ne asigură Însuşi Mântuitorul Hristos 
care este ,,Dumnezeu din Dumnezeu adevărat”: ,,Iată stau 
şi bat la uşa (inimii tale) de va auzi cineva glasul Meu şi 
va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu 
Mine” (Apocalipsa 3, 20). 

Existenţa lui Dumnezeu nu este legată de credinţa 
noastră în El. Dumnezeu nu are nevoie de acceptul 
nostru. Aşa cum aerul, lumina există în Univers fără ca 
noi să facem ceva în privinţa existenţei acestor realităţi 
tot la fel Dumnezeu există. 

Datorită secularizării sentimentului religios, a 
preocupării noastre numai de nevoile trupului am început 
să-L pierdem pe Dumnezeu. 
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În aceste vremuri tehnologizate şi cu stare 
materială se simte tot mai evident o nelinişte şi o sete 
interioară de natură spirituală: lipsa lui Dumnezeu din 
preocupările noastre (Amos 8, 11).  

Această carte este un abecedar al învăţăturii 
despre Dumnezeu şi se adresează tuturor: indiferent de 
vârstă, pregătire intelectuală sau stare socială etc. 

Ea este scrisă din suflet şi pe înţelesul tuturor. 
Nu este un curs dogmatic, ci o mărturisire 

personală şi sinceră pe baza învăţăturii Sfintei Scripturi şi 
a Sfintei Tradiţii pe care Biserica o propovăduieşte de la 
început şi până astăzi. 

Am citit mult, am studiat, şi am stat cu multă 
lume de vorbă despre Dumnezeu. 

Acesta este crezul şi testamentul vieţii mele: 
MARE ESTE DUMNEZEU. 

 
 
 

Bogasiu Sava 
25 martie 2008 

Buna Vestire  
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DUMNEZEU ÎN CARTEA DE ÎNVĂŢĂTURĂ 
A BISERICII 
 

Prin CATEHISM se înţelege cartea de învăţătură 
a Bisericii, în care sunt expuse, în mod sistematic şi pe 
înţelesul tuturor, adevărurile de credinţă şi mijloacele 
practice prin care intrăm în legătură cu Dumnezeu. 

Cuvântul catehism este de origine greacă şi 
provine din unirea a două cuvinte: Kata - în jos, şi ihin - 
a răsuna. Din contopirea acestor două cuvinte a rezultat 
verbul katehin, care în contextul Bibliei are înţelesul de 
„a înştiinţa pe cineva despre ceva, a învăţa pe cineva 
ceva, a învăţa pe cineva despre legea lui Dumnezeu, a 
învăţa pe cei începători în credinţa creştinească, a primi 
cuvânt de învăţătură” (cf. F. Ap.XXI, 21-24; XXVIII 25-26; 
Rom II 18; Galateni VI 6). De la verbul katehin a derivat şi 
substantivul „catehism”, care constituie obiectul învăţătu-
rii creştine sau mai bine zis cartea de învăţătură a religiei 
noastre. Catehismul este învăţătura religiei noastre. 
Catehismul este învăţătura Mântuitorului Hristos, propo-
văduită de Biserică de-a lungul istoriei. 

 Sursa de inspiraţie, izvorul catehismului îl 
constituie logosul divin, Iisus Hristos, care a zis: „Voi 
însă să nu vă numiţi învăţători, căci Învăţătorul 
vostru este unul singur” (Matei XVIII8-10). După 
învierea sa din morţi, Iisus a trimis pe Sfinţii Apostoli să 
înveţe lumea adevărurile de credinţă, să propovăduiască 
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Evanghelia tuturor popoarelor: „Mergând, învăţaţi toate 
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului 
şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate 
câte v-am poruncit Eu vouă” (Matei XXVIII 19-20). 
Învăţătura de credinţă a Bisericii are la bază Revelaţia lui 
Dumnezeu, adică descoperirea divină. Adevărurile 
mântuitoare cuprinse în Revelaţie au fost vestite mai întâi 
prin prooroci şi drepţii Vechiului Testament şi apoi în 
mod desăvârşit prin Însuşi Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu întrupat: „În multe rânduri şi în multe 
feluri, scrie Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, 
grăindu-le Dumnezeu odinioară părinţilor noştri prin 
profeţi, în zilele acestea de pe urmă ne-a grăit nouă 
prin Fiul Său Iisus Hristos, pe care L-a pus 
moştenitor a toate, prin Care şi veacurile le-a făcut” 
(Evrei I 1-2). 

Catehismul este cartea prin care descoperim 
sensul vieţii noastre pe pământ; cine suntem, de unde 
venim şi încotro mergem? Cine este Dumnezeu şi ce vrea 
de la noi, oamenii? Ce este Biserica şi ce ne învaţă? Ce 
este rugăciunea şi cum să ne rugăm pentru a fi ascultaţi 
de Dumnezeu? Ce este religia şi care este importanţa ei 
pentru omenire? 

Cu ajutorul catehismului aflăm în ce constă 
legătura cu Dumnezeu şi cum se dobândeşte mântuirea – 
lucrul cel mai de preţ în lumea aceasta. Iisus ne spune: 
„Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi 
dreptatea Lui şi toate celelalte acestea vi se vor 
adăuga” (Matei VI 33). Catehismul ne conştientizează 
actele noastre de credinţă şi ne face să înţelegem de ce 
suntem creştini şi ce înseamnă a fi creştin cu adevărat 
înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. De multe ori în 
viaţă săvârşim nişte acte de cult religios fără să ştim de ce 
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le facem. De exemplu, merg la biserică, aprind o 
lumânare, dar nu ştiu ce înseamnă lumânarea şi de ce 
trebuie să mă duc la biserică. Sau: postesc miercuri şi 
vineri, dar nu ştiu de ce trebuie să postesc în aceste zile şi 
nu în alte zile, joia sau duminica. Catehismul are menirea 
de a ne explica tocmai aceste lucruri. 

Pentru cei începători în ale religiei, în ale credinţei, 
Catehismul poate fi socotit un fel de Abecedar al 
credinţei, iar pentru cei avansaţi el este un îndemn la o 
mai aprofundată cunoaştere a adevărurilor de credinţă. 
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LEGĂTURA NOASTRĂ CU DUMNEZEU 
 

Între noi şi părinţii noştri se află o strânsă legătură 
sufletească, de dragoste, de ascultare, de respect. Nu 
poate să fie o familie trainică fără această legătură, care o 
uneşte şi face din ea un izvor de fericire. Noi, toţi 
oamenii de pe pământ, formăm împreună o mare familie, 
a omenirii. Pe lângă părinţii noştri trupeşti, care ne-au 
născut şi ne cresc, avem cu toţii un părinte ceresc – 
DUMNEZEU. Îl numim pe Dumnezeu Tatăl nostru cel 
din ceruri, pentru că toţi ne naştem pe pământ cu ştirea şi 
bunăvoinţa Lui. El ne dăruieşte sufletul, ne dă viaţa, ne 
poartă de grijă. 

Dumnezeu a făcut lumea. Tot ce ne înconjoară 
este lucrarea părintelui ceresc. Între noi şi Dumnezeu 
există o vie legătură sufletească. Această legătură dintre 
noi şi Dumnezeu poartă numele de RELIGIE. 

Cuvântul „religie” provine din limba latină, de la 
verbul „religo”, care înseamnă „a lega”. 

Religia este calea de întâlnire şi unire cu 
Dumnezeu, este prezenţa lui Dumnezeu în om, iubirea şi 
cinstirea lui Dumnezeu, respectul şi ascultarea faţă de 
Dumnezeu, izvorul adevărului, adorarea şi închinarea 
noastră lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, religia este 
legătura dintre Dumnezeu şi om, trăită în adâncul fiinţei 
noastre şi pe care o arătăm în afară prin credinţă, prin 
fapte bune, prin cult etc. 
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Religia a apărut cu primul om creat de Dumnezeu. 
Fiecare dintre noi ne naştem cu această deschidere spre 
Dumnezeu. Fiecăruia dintre noi ne-a dăruit Dumnezeu 
această dorinţă şi dragoste de a-L căuta şi iubi neîncetat, 
după cum zice psalmistul David: „În ce chip tânjeşte 
cerbul după izvoarele apelor, aşa tânjeşte sufletul meu 
după Tine, Dumnezeule” (Ps. 41, 1). Fericitul Augustin, 
într-una dintre Confesiunile sale, spune: „Ne-ai făcut 
pentru Tine Doamne şi inima noastră este neliniştită până 
ce se odihneşte în Tine”. Această dorinţă a sufletului 
nostru a fost mereu întărită şi luminată de Dumnezeu, 
prin descoperirile ce ne-au fost făcute de El. În felul 
acesta, noi ajungem la încheierea legăturii cu Dumnezeu, 
care se numeşte religie. Toţi cei care păstrează această 
legătură se numesc oameni religioşi sau credincioşi. 

Religia a existat la toate popoarele şi în toate 
perioadele istorice. Nu aflăm în istorie nici un popor care 
să fie fără religie. Iată ce ne spune Plutarh, un mare 
istoric din vechime: „Priviţi peste suprafaţa pământului; 
veţi afla oraşe fără întărituri, fără ştiinţă, fără împărăţie 
şi palate, fără averi şi monede, fără teatre şi gimnazii, 
dar nu veţi afla nici o societate omenească fără religii, 
nici un oraş în care să nu fie templu, în care locuitorii să 
nu aibă cunoştinţe despre religie, jertfe, jurăminte etc., 
ba, mai mult; mai uşor s-ar putea întemeia o cetate fără 
temelie decât un stat fără credinţă în Dumnezeu, căci 
religia este cheagul care uneşte şi consolidează 
societăţile, fundamentul pe care se sprijină toate legile”.  

Ion Heliade Rădulescu spunea că „Cea dintâi 
piatră de temelie a societăţii care dă trăinicia unui popor 
este Religia”. 

Scopul religiei este de a-l înălţa pe om, de a-l face 
mai bun şi mai fericit, punându-l în legătură directă cu 
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Dumnezeu, Creatorul şi Izvorul adevăratei fericiri. 
Adevărata religie aduce în sufletul omului mângâiere în 
necazuri, încurajare în luptă, sfinţenia vieţii şi fericirea 
veşnică. Religia înseamnă trăire, ascultare faţă de 
Dumnezeu. Este o datorie sfântă a oricăruia dintre noi să 
cunoaştem religia, care mereu ne învaţă de bine. 

Pentru poporul român, religia a jucat un rol 
important în statornicia noastră pe aceste locuri, în 
menţinerea conştiinţei naţionale. Suntem români şi 
creştini de două mii de ani. Religia poporului nostru este 
creştină. Avem religie creştină deoarece noi credem şi 
mărturisim că Iisus Hristos este cu adevărat Fiul lui 
Dumnezeu, care s-a coborât pe pământ, luând trup 
omenesc din Sfânta şi Preacurata Fecioara Maria. Pentru 
şcoala românească, religia este, pe de o parte, un factor 
de cultură iar, pe de altă parte, un factor vital de educaţie 
spiritual-morală a tinerilor. 
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RELIGIA -  
FACTOR DE CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE MORALĂ 
 

Religia ca şi credinţă înseamnă cunoaştere, 
cercetare, experimentare, aşa cum zice psalmistul David: 
„Gustaţi şi vedeţi că bun este Dumnezeu”. 

Religia nu însemnă ignoranţă şi neştiinţă. Ea nu 
este superstiţie şi nici închistare a fiinţei umane, cum s-a 
încercat să se spună în anii comunismului, ani care au 
întunecat minţile multor oameni din rândul poporului 
nostru, care de la origini a fost religios. Indestructibila şi 
organica legătură dintre religie şi cultură, spunea Ioan G. 
Savin, este una dintre certitudinile suficient verificate ale 
ştiinţei de astăzi. Vechilor teorii raţionaliste, care priveau 
religia drept fenomen secundar în viaţa societăţii şi 
apariţie târzie pe scara progresului cultural al umanităţii, 
li se opun, astăzi, atât concepţia apriorică a formelor 
structurale ale spiritualităţii umane – religia fiind una 
dintre aceste forme - , cât şi noua concepţie sociologică-
etnografică, care vede în religie, adică în prezenţa 
supranaturalului, primordiala formă de afirmare şi 
funcţionare a colectivităţii, a umanităţii şi, deci, a culturii. 
Religia nu mai este, după aceste ultime teorii, cele mai 
acreditate în cercurile ştiinţifice, o derivaţie logică, 
psihologică sau socială a unor procese religioase, sociale 
şi sufleteşti, ci este forma fundamentală de manifestare a 
umanităţii însăşi. Asupra acestui adevăr convin astăzi nu 
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numai concepţiile spiritualiste idealiste asupra religiei şi 
societăţii, ci şi cele pozitivist-sociologiste, care văd în 
religie elementul esenţial şi primordial al societăţii, din 
care au derivat toate celelalte forme de afirmare şi 
manifestare ale ei, cum sunt formele şi instituţiile de 
drept, artă, morală, educaţie etc. 

Cultură fără religie nu se poate. Religia stă la 
originea omului şi la baza tuturor civilizaţiilor istorice. 
Filosoful elveţian Jacob Burckhardt (1818-1897) afirma 
că „Religia este cheagul culturii”. Cine cunoaşte pe Iisus 
Hristos – Fiul lui Dumnezeu, cunoaşte taina tuturor 
lucrurilor. El este centrul spiritual al Universului. În afară 
de El nu este decât rătăcire, întuneric, îngheţ şi moarte – 
spunea Blaise Pascal (1623-1662), marele savant şi 
filosof francez. Ca nici o altă preocupare şi activitate 
omenească, filosofie, artă, ştiinţă, tehnică etc., religia 
deschide sufletului un orizont infinit de cunoaştere a 
Universului fizic şi metafizic. Ea arată omului drumul 
către o cunoaştere bidimensională, prin credinţă şi 
raţiune. Ea spune omului, sănătos de minte, cine este el în 
imensul cosmos care-l înconjoară şi care este Domn şi 
Stăpân al său prin supremaţia spiritului său pe care nu-l 
are nici o altă fiinţă din lume. Religia îi spune omului de 
unde vine şi încotro merge după moarte: la Dumnezeu, 
Ziditorul Său. 

În istoria poporului român, religia creştină a jucat 
un rol important la menţinerea unităţii naţionale şi la 
luminarea poporului. Mănăstirile şi bisericile au fost 
adevărate focare ale culturii şi spiritualităţii. Religia 
ortodoxă a fost liantul care ne-a unit în „acelaşi cuget şi 
simţire românească”. Religia nu este numai cunoaştere şi 
cultură, ci şi un puternic factor de educare a poporului. 
Religia îl face pe om respectuos faţă de legile morale ale 
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societăţii, ascultător, cinstit şi respectuos faţă de legile 
statului, bun, harnic, corect şi drept cu toţi cei din jurul 
lui, gata să se jertfească pentru PACE, ADEVĂR şi 
LIBERTATE. 

Cel care crede în Dumnezeu ştie că orice 
„stăpânire e de la Dumnezeu” (Romani XIII1) şi se 
supune legilor ei – din dragoste şi convingere – spre 
binele tuturor. „Viaţa superioară a statelor se zideşte pe 
religie şi morală. Cel care încearcă să distrugă aceşti doi 
stâlpi de granit – preciza G Washington, unul din 
întemeietorii S.U.A. – distruge temelia lor (…) Mintea şi 
revelaţia dovedesc că fără religie în popor moralitatea 
este moartă. Iar un popor fără religie s-ar putea conduce 
numai cu tunul”. 

Vorbind despre valoarea, folosul şi binefacerile 
religiei ortodoxe pentru români, marele nostru istoric, 
Nicolae Iorga spunea: „Religia este cea mai veche şi 
neîntreruptă tradiţie de ideal umanitar, venerabilă tradiţie 
naţională şi cea mai largă comuniune cu înaintaşii noştri. 
Prin religia ortodoxă suntem contemporani cu martirii 
noştri, prin ea vorbim cu strămoşii noştri în graiul lor. 
Prin ea suntem fraţi cu ei în soluţionarea, plină de 
speranţă a celor mai grave probleme de actualitate”.  
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CRUCEA – SEMNUL RELIGIEI CREŞTINE 
 

Prin creştin se înţelege acea persoană care a fost 
botezată, care crede în Mântuitorul Iisus Hristos şi care se 
închină. Crucea este semnul religiei creştine. 

Se află o strânsă legătură între Mântuitorul 
Hristos şi Cruce. Atunci când vedem undeva tricolorul 
românesc, ne gândim imediat la ţara noastră, România, 
gândul ne poartă la poporul nostru, la pământul străbun, 
binecuvântat de Dumnezeu. Tot la fel se întâmplă şi 
atunci când vedem undeva o Cruce sau trecem pe lângă o 
troiţă; ne apare chipul Mântuitorului Iisus Hristos, pe 
care-L vedem răstignit pe Cruce, dăruindu-şi trupul şi 
sângele Său pentru noi, oamenii. În cruci, noi vedem 
iubirea lui Dumnezeu revărsată asupra noastră. În 
cuvântul Cruce se cuprinde toată învăţătura creştină 
propovăduită de Evanghelie. Întreaga religie creştină se 
rezumă la Cruce. Sfânta Cruce este o adevărată şcoală a 
religiei, la care putem învăţa multe lucruri folositoare. 

În graiul omenesc se găsesc puţine cuvinte 
religioase care să poată avea o mai mare profunzime 
religioasă şi care să poată spune atâtea lucruri precum 
cuvântul Cruce. 

Cu toţii aţi văzut cum arată o cruce. Ea este 
formată din două dimensiuni: una verticală şi alta 
orizontală. Dimensiunea verticală ne arată legătura 
noastră cu Dumnezeu, este un fel de scară care leagă 
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cerul de pământ. Dimensiunea orizontală arată dragostea 
lui Dumnezeu faţă de noi şi se aseamănă cu două braţe 
deschise ale Părintelui ceresc, care ne îmbrăţişează. 
Crucea a devenit obiect sfânt, de cinstire, prin jertfa 
Mântuitorului Hristos, care a fost crucificat. Poate mulţi 
se întreabă, în gândul lor, de ce Hristos a murit pe Cruce? 
De ce n-a murit în alt fel? Mântuitorul a primit Crucea ca 
altar de jertfă, pentru că numai pe Cruce poţi muri 
îmbrăţişând lumea. Prin această jertfă, Crucea – acest 
obiect de tortură, până la Mântuitorul Hristos - a devenit 
altar Sfânt, semnul biruinţei şi puterea lui Dumnezeu. 
Sfântul Apostolul Pavel mărturiseşte acest lucru zicând: 
„Căci cuvântul Crucii nebunie este pentru cei ce pier; dar 
pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui 
Dumnezeu” (1 Corinteni , I12-23). 

Mare este puterea Crucii! Acest lucru se poate 
constata şi din istoria Bisericii universale. Amintim un 
exemplu foarte grăitor, şi anume: înfrângerea armatelor 
păgâne ale lui Maximilian, cu puterea Crucii, de către 
împăratul Constantin cel Mare, devenit mai târziu Sfânt al 
Bisericii. Înainte de a porni la luptă, împăratul Constantin, 
după mărturia istoricului Eusebiu de Cezareea, a văzut pe 
cer o cruce mare, sub care erau scrise următoarele cuvinte: 
„În acest semn vei învinge”. Atunci, împăratul a dat ordin 
ca toţi soldaţii săi să-şi pună pe îmbrăcăminte şi pe arme 
semnul Sfintei Cruci, câştigând în felul acesta, cu o mică 
armată, una din marile lui victorii, fapt care l-a determinat 
să dea libertatea religiei creştine, în anul 313, prin Edictul 
de la Milano. 

Întotdeauna, adevăraţii creştini au cinstit Crucea; 
este bine când ne rugăm, să ne închinăm, făcându-ne 
semnul Sfintei Cruci. Prin închinare, mărturisim credinţa 
creştină. Atunci când ne închinăm, ne însemnăm cu 
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puterea lui Dumnezeu. Ne putem închina în picioare sau 
în genunchi, atunci când stăm la rugăciune. 

Avem mai multe feluri de a ne închina lui 
Dumnezeu. O formă de închinare este cea cu mâinile 
încrucişate pe piept, mărturisind în felul acesta ridicarea 
lăuntrică a inimii către Dumnezeu, sau cu braţele ridicate, 
cum spune Sf. Apostol Pavel: „ca bărbaţii să se roage în 
tot locul, ridicând mâinile sfinte, fără mânie şi fără 
şovăire” (1 Timotei II8). 

Când ne închinăm, semnul Sfintei Cruci se face în 
felul următor: unind cele trei degete – cel gros, cel 
arătător şi cel mijlociu de la mâna dreaptă –, ridicăm 
mâna dreaptă în dreptul frunţii, zicând: „În numele 
Tatălui”; apoi, ducem mâna pe piept, zicând: „şi al 
Fiului”; apoi, ridicând mâna pe umărul cel drept şi pe 
urmă pe cel stâng, zicând: „şi al Sfântului Duh”, încheind 
cu „Amin”, după care lăsăm mâna liberă sau putem repeta 
de mai multe ori. 
  Cele trei degete de la mâna dreaptă, unite în 
timpul închinării, preînchipuie Sfânta Treime: Tatăl, Fiul 
şi Sfântul Duh. 
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CREDINŢĂ ŞI CREDULITATE 
 
  Aş vrea să rămânem bine lămuriţi asupra acestui 
subiect vital: credinţa în Dumnezeu. Vă aduceţi aminte că 
prin credinţă se înţelege încrederea noastră în Cineva care 
există, chiar dacă aparent nu-L vedem. Atunci când nu 
vedem ceva, nu înseamnă numaidecât că acel ceva nu 
există. Noi nu vedem undele de radio şi Tv., care umplu 
întreaga atmosferă care ne înconjoară şi, totuşi, ele există. 
Lucrul acesta ni-l demonstrează radioul sau televiziunea, 
care le recepţionează. Un fermier rus a fost întrebat dacă 
el crede în Dumnezeu. El a răspuns afirmativ: Da! A fost 
din nou întrebat: Pentru ce crezi în El? L-ai văzut? Nu, a 
răspuns fermierul. Dar tot aşa – continuă fermierul - n-am 
văzut nici un japonez în viaţa mea. Cu toate acestea eu 
cred că japonezii există… Armata noastră sovietică a 
luptat contra lor în ultimul război mondial. Aceasta este o 
dovadă suficientă pentru mine. 

Dacă n-ar exista Dumnezeu ce rost ar mai avea 
să lupte ateii şi toţi necredincioşii împotriva Lui? Există 
un mare adevăr; nu poţi nega ceva care nu există, 
trebuie mai întâi să existe ca să-l negi. Credinţa se 
bazează mereu pe adevăr şi pe lucruri concrete. Ea este 
ochiul tainic lăsat nouă de Dumnezeu, prin care vedem 
atât întregul univers, cât şi prezenţa Creatorului în el. 
Prin credinţă ajungem la cunoaşterea adevărului, pe care 
îl descoperim în Iisus Hristos. „Eu sunt Calea, Adevărul 
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şi Viaţa” a zis Mântuitorul (Ioan XIV 6). 
Credinţa înseamnă cunoaştere, cercetare, convin-

gere, aşa cum Apostolul Toma s-a convins despre 
adevărul învierii Mântuitorului, punând mâinile lui pe 
rănile Mântuitorului, la opt zile după Înviere. Pe baza 
cercetărilor palpabile şi vizibile ale lui Toma ne sprijinim 
noi credinţa în Învierea lui Iisus, şi prin Învierea Lui şi 
noi toţi vom învia. 

Credinţa pleacă mereu de la un lucru real. Ea nu 
se bazează pe ipoteze sau pe ignoranţă. Se află o strânsă 
legătură între cunoaştere şi credinţă. Pe măsură ce cunoşti 
un prieten, un coleg, studiindu-l şi încercându-l în toate 
ipostazele vieţii, şi la bine şi la rău, în orice moment, 
atunci începi să crezi şi mai mult în prietenia lui faţă de 
tine. Ai încredere în el, crezi în existenţa lui şi ai speranţă 
în ajutorul lui. 

Credinţa porneşte din cunoaştere şi duce la 
cunoaşterea în profunzime a faptului în sine. Credinţa nu 
înseamnă să accepţi un lucru, pentru că nu ai ce face, 
pentru că ţi se impune din afară şi trebuie să crezi. 

Credinţa, mai întâi de toate, nu porneşte din afară, 
ci din interior spre exterior, spre Cineva sau Ceva care 
există în afara mea. Apoi, credinţa nu este credulitate, aşa 
cum poate aţi auzit unii din dumneavoastră acel dicton 
latin: „credo quia absurdum est” – cred pentru că este 
absurd.  

A crede în Dumnezeu nu este ceva absurd, 
anormal, ci ea, credinţa, este ceva firesc, natural, aşa cum 
eu am încredere în părinţii mei, tot la fel şi mai mult încă, 
cred şi am încredere în Părintele ceresc, pe care Biblia îl 
numeşte „Dumnezeu”. 

Nicolae Paulescu, medic, spunea că „Ştiinţa – 
adică cunoaşterea vieţii – m-a condus să zic: Cred în 
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Dumnezeu. Aceeaşi ştiinţă mă face azi să adaug: Şi în 
Iisus Hristos”. 

Marii oameni de ştiinţă întotdeauna au crezut în 
Dumnezeu. Credinţa i-a impulsionat şi mai mult la 
cercetarea şi cunoaşterea Universului, exclamând ca 
marele poet şi rege evreu David: „Cât de minunate sunt 
lucrurile tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai 
făcut”. 

Marele fizician Max Planck, în autobiografia sa 
ştiinţifică, spunea următoarele: „Religia şi ştiinţele 
naturale duc o luptă comună într-o cruciadă neîncetată, 
care nu se potoleşte niciodată, contra scepticismului, 
contra necredinţei şi contra superstiţiei, şi strigătul de 
mobilizare în această cruciadă a fost şi va fi întotdeauna: 
Spre Dumnezeu”. 

Credinţa adevărată, încrederea în Dumnezeu, nu 
este superstiţie şi nici spiritism.  

Credinţa creştină este o realitate vie, autentică, 
care se bazează pe adevărul existenţei lui Dumnezeu în 
Univers. Dreapta credinţă nu are nimic comun cu tot felul 
de superstiţii, ghicitorii şi alte credinţe păgâne. 

Tocmai de aceea este de mare trebuinţă să 
cunoaştem bine adevărurile de credinţă şi întreaga 
învăţătură creştină a Bisericii noastre strămoşeşti, pentru 
a putea distinge adevărul de neadevăr în materie de 
credinţă. 

Credinţa în Dumnezeu înseamnă cunoaştere 
deplină a adevărului, după cum zice Mântuitorul Hristos: 
"Viaţa veşnică aceasta este: Să Te cunoască pe Tine 
singurul Dumnezeu adevărat şi pe Iisus Hristos, pe Care 
L-ai trimis“ (Ioan XVII3). 

Credinţa în Dumnezeu înseamnă trăire în „duh şi 
adevăr”. Credinţa în Dumnezeu nu este ideologie şi nici 
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sistem filosofic, ci este viaţă întru Dumnezeu şi pentru 
Dumnezeu.  
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MĂRTURISIRI DE CREDINŢĂ 
ALE OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ 
 

Atât credinţa cât şi ştiinţa aparţin omului, care de 
la începutul existenţei sale istorice a avut această 
deschidere spre credinţă şi cunoaşterea Universului. 
Credinţa în Dumnezeu a apărut cu primul om – Adam –, 
care avea încredere în Părintele ceresc. Prima poruncă 
dată de Dumnezeu protopărinţilor noştri Adam şi Eva a 
fost: „Creşteţi şi vă înmulţiţi” (Facere I28). Cuvântul 
„creşteţi” are sensul de: progresaţi în cunoaştere, în 
cercetare, creşteţi în cele spirituale. Dumnezeu i-a creat 
pe strămoşii noştri la „Starea de bărbat desăvârşit, la 
măsura vârstei plinătăţii lui Hristos” (Efeseni IV13), deci 
nu poate fi vorba de o creştere fizică. Ştiinţa înseamnă 
„cunoaşterea sistemică a naturii” sau „cunoaşterea 
realităţii cu ajutorul raţiunii”. Ştiinţa nu este numai 
fizica sau geologia, ci ştiinţă sunt şi filosofia şi teologia, 
obiectul ştiinţei este nu numai realitatea creată – 
materială, ci şi realitatea spirituală – relativă, precum şi 
cea absolută. Ştiinţa adevărată şi deplină nu studiază 
numai materia moartă şi vie concretă – situată în timpul 
şi spaţiul prezent –, ci şi materia şi viaţa situată în 
trecutul omenirii, presupunând-o şi pe cea din viitor. 
Realitatea ştiinţifică este astfel mult mai complexă decât 
realitatea pozitiviştilor, ea întinzându-se în trecutul, 
prezentul şi viitorul omenirii, cuprinzând lumea văzută şi 



ĭ ĭ ĭ ĭ                                                            Mare este Dumnezeu 

 24

concretă, dar şi pe cea supranaturală şi transcedentală. 
Ştiinţa adevărată nu rămâne numai la simţuri, la 
experienţă, la cantitativ şi la general, ea nu rămâne nici 
numai la raţiune, ci foloseşte şi credinţa, înaintează peste 
simţuri, peste lume, peste experienţă. Aceasta este ştiinţa 
adevărată: ştiinţa care foloseşte ca mijloace de cunoaştere 
raţiunea şi credinţa, pentru a organiza viaţa pământească 
a omului în armonie cu voinţa lui Dumnezeu, este 
„cunoştinţa sistematică a legilor ce cârmuiesc fenomenele 
lumii materiale şi ale celei spirituale”. 

S-a spus şi s-a susţinut de mulţi că marile 
progrese făcute de ştiinţă în ultima vreme ar slăbi sau 
chiar ar nimici credinţa strămoşească. Această pierdere a 
credinţei ar fi posibilă din cauza preocupării de căpetenie 
a ştiinţei, care acordă locul de frunte cercetărilor 
materiale şi înlătură orice manifestări ale sufletului. S-a 
mai afirmat că sufletele care au pătruns mai adânc în 
tainele ştiinţei n-au mai fost capabile de nici o 
manifestare a credinţei. Analizând însă mai de aproape 
realitatea lucrurilor se va vedea uşor că toate aceste 
afirmaţii n-au nimic adevărat în ele. Ştiinţa adevărată nu 
numai că n-a căutat vreodată să micşoreze cel mai mare 
şi cel mai sigur tezaur al omului - credinţa, dar prin 
cercetările ei, prin arătarea măreţiei lumii în care trăim, a 
făcut mereu dovada cât de puţin ştim noi şi cât de mare şi 
de nepătrunsă este opera Creatorului. Marele învăţat 
Galilei a răspuns celor care îl persecutau considerând că 
lucrează contra ştiinţei, astfel: „Eu sunt mai credincios 
decât voi toţi. Acest bulgăre de pământ pe care suntem 
sortiţi să trăim, pentru voi este Universul întreg, pe când 
pentru mine opera divină străluceşte mult mai departe. 
Voi reduceţi opera creatorului, pe când eu o măresc. Eu 
pun la picioarele Lui Universul întreg, iar opera divină 
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va apărea tot mai măreaţă cu cât ştiinţa va pătrunde mai 
adânc în tainele Universului”. Savantul Kepler spunea 
că: „În creaţiune eu par că pipăiesc cu mâinile pe 
Dumnezeu”, iar învăţătorul W. Herschel afirma: „Cu cât 
se lărgeşte mai mult câmpul ştiinţei, cu atât mai 
numeroase şi mai sigure devin argumentele despre 
existenţa eternă a unei înţelepciuni creatoare şi 
atotputernice. Geologi, matematicieni, astronomi, 
naturalişti, toţi au adus piatra lor la acest mare templu al 
ştiinţei, templu ridicat pentru însuşi Dumnezeu”. 
Ampère, marele fizician, mulţumea astfel lui Dumnezeu: 
„Dumnezeule, mulţumesc că m-ai creat, răscumpărat şi 
iluminat cu lumina Ta divină, făcându-mă să mă nasc în 
sânul Bisericii. Îţi mulţumesc iarăşi de a mă fi readus la 
Tine după rătăcirile mele, eu simt că Tu vrei ca eu să 
trăiesc întru Tine şi ca toate clipele vieţii mele să-ţi fie ţie 
consacrate”. Oerstedt, un mare electrician, este scurt şi 
cuprinzător: „Orice cunoaştere temeinică a naturii ne 
duce la cunoaşterea lui Dumnezeu”. R. de Flers, în 
ancheta sa printre savanţi, a primit de la Ed. Branly 
următorul răspuns: „Ştiinţa este un efort către creaţie, 
religia un efort către creator”. Dr. C. Mihăilescu, 
profesor universitar şi membru al Academiei de ştiinţe, în 
broşura „Credinţa şi ştiinţa”, spune de la început: „Ştiinţa 
nu exclude şi nu este adversara credinţei. Principiile 
credinţei se pot foarte bine încadra în raţionamentul 
ştiinţific, iar omul de ştiinţă poate şi trebuie să ajungă, în 
mod mai sigur decât cel incult, la adevărurile eterne ale 
credinţei”.  

Aş vrea să închei cu o rugăciune înălţată de 
marele nostru om de ştiinţă român, G.G. Loginescu: 
„Ajută-mi, Doamne, să scriu ştiinţă pentru neamul 
românesc. Fă, Doamne, ca scrisul meu să fie pe înţelesul 
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tuturor şi du-l până în satele cele mai mici din ţara mea 
iubită. Fă, Doamne, să intre gândurile mele în inimile 
tuturor românilor”. 
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DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU 
 

Începem un nou capitol şi anume despre 
REVELAŢIE sau Descoperirea lui Dumnezeu. Religia, 
vă aduceţi aminte, înseamnă legătura omului cu 
Dumnezeu. Prin religie, omul îl descoperă pe Dumnezeu. 
Cu alte cuvinte, religia este o descoperire a lui Dumnezeu 
în sufletul nostru şi în viaţa noastră. Pe de altă parte, 
ştiinţa descoperă şi ea existenţa unui Creator suprem, 
care este Dumnezeu. 

Ştiinţa nu creează legile universului, care sunt 
lăsate de Dumnezeu, ci doar le descoperă şi le confirmă 
existenţa. Religia nu-L inventează pe Dumnezeu, nu-L 
creează, ci doar îl descoperă ca existenţă şi, în acelaşi 
timp, ne arată cum putem intra în legătură fiinţială cu El. 
Ştiinţa ne arată că există Cineva care a creat şi a pus o 
ordine plină de înţelepciune în toate lucrurile. 

Religia îl numeşte pe Creator cu un singur cuvânt 
– DUMNEZEU sau Tatăl nostru care eşti în ceruri. 

Ştiinţa şi religia sunt două căi de dovedire a exis-
tenţei lui Dumnezeu şi ele au un punct comun: Revelaţia 
sau Descoperirea lui Dumnezeu. Prin „Revelaţie” sau 
„Descoperire dumnezeiască” se înţelege acţiunea prin care 
Dumnezeu împărtăşeşte omului tot ceea ce este necesar 
pentru mântuirea lui. 

Din punct de vedere al conţinutului, Revelaţia dum-
nezeiască cuprinde totalitatea învăţăturilor şi adevărurilor de 
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credinţă prin care Dumnezeu Şi-a descoperit voia Sa 
oamenilor – pe cale naturală şi pe cale supranaturală. 
 
1. REVELAŢIA NATURALĂ 

Prin natură, înţelegem tot ceea ce ne înconjoară. 
Orice lucru din lumea aceasta are un Creator, aşa cum 
spune Voltaire: „Universul mă încurcă şi nu pot să cred 
că există ceas fără ceasornicar”. Tot la fel şi această na-
tură înconjurătoare, sau Univers, cum i se mai spune, are 
un Creator, în persoana lui Dumnezeu. Cât de frumos 
spune psalmistul David: „Cerurile povestesc mărirea lui 
Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria. Ziua-i 
spune zilei cuvânt şi noaptea-i vesteşte nopţii cu-
noaştere” (Ps. 18, 1-2). „Cerurile I-au vestit dreptatea, 
popoarele toate I-au văzut mărirea” (Ps. 96, 6), iar 
întregul psalm 103 este un întreg imn adus lui Dumnezeu, 
Creator şi Proniator, adică purtător de grijă faţă de 
întreaga creaţie: „Binecuvântează, suflete al meu, pe 
Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, mare şi minunat eşti 
Tu; cu slavă şi cu strălucire împodobit! Tu te îmbraci cu 
lumina ca şi cu o haină; tu întinzi cerul ca un cort. Tu din 
ape îţi faci locaşurile cele de sus. Tu faci vânturile, 
trimişii tăi şi flăcările focului sunt slugile tale. Tu ai 
aşezat pământul pe temelia lui şi nu se va clătina în 
veacul veacului. Cu adâncul ca şi cu un veşmânt l-ai 
îmbrăcat şi apele acopereau înălţimile lui. La porunca 
Ta ele au fugit, la glasul tunetului Tău repede au curs.   
S-au ridicat munţi, s-au pogorât văi, la locul pe care Tu 
l-ai rânduit. Pus-ai hotar apelor, peste care nu vor trece, 
nici se vor întoarce să acopere pământul. Tu ai trimis 
izvoarele în văi, printre munţi curg ape. Din ele se adapă 
fiarele câmpului, asinii sălbatici setea îşi potolesc. Tu 
faci să răsară iarbă pentru animale şi verdeaţă spre 
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trebuinţa omului; untdelemnul care-i luminează faţa, şi 
vinul, care veseleşte inima omului”. 

“Cele văzute ale lui Dumnezeu se văd de la 
facerea lumii”. 
 
2. REVELAŢIA SUPRANATURALĂ 

Este descoperirea pe care o face prin oameni sau 
direct – El, personal. Aceasta s-a dat treptat în trei etape 
principale:  

Revelaţia primordială, dată primului om în 
paradis şi păstrată prin urmaşii lui până la Patriarhul 
Avraam din Vechiul Testament. 

Revelaţia specială, făcută de Dumnezeu unui 
singur popor, şi anume poporul evreu, ales de Dumnezeu 
pentru ca din mijlocul lui să se nască Iisus Hristos – 
Mesia, profeţit de toţi proorocii Vechiului Testament.  

Revelaţia Dumnezeiască absolută şi universală, 
dată oamenilor prin Însuşi Fiul lui Dumnezeu – Iisus 
Hristos, aceasta fiind revelaţia Noului Testament (ultima 
parte a Bibliei), care se identifică cu Biserica creştină. 

Despre aceste trepte ale Revelaţiei lui Dumnezeu, 
Sfântul Apostol Pavel ne spune: „În multe rânduri şi în 
multe feluri grăindu-le Dumnezeu odinioară părinţilor 
noştri prin profeţi, în zilele acestea de pe urmă ne-a grăit 
nouă prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor a toate, prin 
Care şi veacurile le-a făcut”(Evrei I1-2). Mai trebuie să 
reţinem că această Revelaţie supranaturală s-a făcut pe 
cale orală şi scrisă. Primele cărţi scrise ale Bibliei au 
apărut pe timpul lui Moise. Până atunci, credinţa s-a 
transmis pe cale orală. Învăţătura orală despre credinţa 
religioasă se numeşte SFÂNTA TRADIŢIE, iar învăţă-
tura scrisă se numeşte BIBLIA. 
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BIBLIA – FACTOR DE CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE 
 

Biblia este Cartea vieţii şi Pâinea din Cer, care ne 
hrăneşte pe noi toţi, după cum zice Mântuitorul Iisus 
Hristos: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot 
cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei IV4). 
Sfânta scriptură este o carte vie, care are puterea să ne 
renască la o nouă viaţă „în duh şi adevăr”. Prin ea 
descoperim marea iubire a lui Dumnezeu faţă de noi: 
„Într-atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel 
Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într-Însul 
să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan III16).  

Sfânta Scriptură are un singur autor, pe 
Dumnezeu. De-a lungul istoriei, Biblia a jucat un rol 
important în formarea culturii universale. Dacă s-ar da la 
o parte Biblia din viaţa omenirii, toată literatura 
universală ar dispărea. Ce ar rămâne din Dostoiesvski, 
Tolstoi, Milton, John Bunyan, Walter Scott, Anathole 
France şi alţii? Tennyson a spus despre cartea biblică Iov 
că este cel mai frumos poem pe care l-a citit vreodată. În 
lucrările lui sunt peste trei sute de citate din Biblie. 
Shakespeare a folosit peste cinci sute de idei şi texte din 
Biblie. Prologul operei „Faust” de Goethe este luat din 
Evanghelie. Dante, în „Divina comedie”, s-a inspirat din 
Biblie. Poemul lui Byron, „Întuneric”, a fost inspirat din 
cartea profetului Ieremia. Dacă Biblia ar fi înlăturată, 
lucrările lui Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci, 
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Rembrandt şi ale altor mari pictori ar fi de neînţeles 
pentru noi, după cum ar fi şi operele marilor muzicieni 
Bach, Beethoven, Mozart, Ciprian Porumbescu şi alţii. 

Despre importanţa Bibliei în viaţa omenirii, 
Washington spunea: „Mai presus de toate, lumina curată 
şi neclintită a Bibliei a avut o influenţă binefăcătoare 
asupra omenirii şi a sporit binecuvântările societăţii”. 
Biblia este o carte minunată, în care se cuprinde întregul 
univers, după cum exclama poetul Heinrich Heine: 
„Adâncimile creaţiunii scrise în tainele albastre ale 
cerului; răsăritul soarelui şi apusul lui; făgăduinţa şi 
împlinirea ei; naşterea şi moartea; toată drama 
omenească – totul este cuprins în această Carte. Este 
Cartea Cărţilor, Biblia”. 

Primele cărţi traduse şi scrise în limba română au 
fost luate din Biblie – această carte universală. Multe 
persoane au învăţat scrisul desluşind cu răbdare şi 
credinţă slovele Sfintei Scripturi. Biblia este cartea de 
învăţătură a omenirii, care ne ajută să dobândim 
adevărata libertate.  

Biblia ne arată „Calea, Adevărul şi Viaţa”, ne 
măreşte orizontul de cunoaştere şi de înţelegere a 
universului. Biblia este o carte enciclopedică, în care 
găsim de toate şi pentru toţi. Ea este prin excelenţă o 
carte religioasă, prin care putem ajunge la legătura vie cu 
Dumnezeu. În ea găsim mereu un reazem moral. Graand 
spunea următoarele despre Sfânta Scriptură: „Ţineţi-vă 
strâns de Biblie, ca de ancora libertăţii voastre.     
Scrieţi-vă preceptele în inimile voastre şi puneţi-le în 
practică în vieţile voastre. Tot progresul realizat în 
adevărata civilizaţie îl datorăm influenţei acestei cărţi şi 
la ea trebuie să privim ca fiind călăuza noastră de 
viitor”. 
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Toţi cei care L-au pierdut pe Dumnezeu îl pot afla 
în Biblie, iar cei care nu L-au cunoscut până acum îl pot 
întâlni tot în Sfânta Scriptură. Ea răspunde tuturor 
trebuinţelor omeneşti. William Gladstone, fost prim - 
ministru al Marii Britanii spunea: „Dacă aş fi întrebat 
care ar fi leacul pentru necazurile mai grele ale inimii 
omeneşti, la ce ar trebui să privească un om, în primul 
rând, ca la puterea care urmează să-l susţină în încercări 
şi să-l ajute să înfrunte supărările sale inevitabile, 
obligaţia mea este să-l îndrept către cea mai sfântă carte 
din lume şi anume Biblia”. Dacă toată lumea ar citi în 
fiecare zi din Biblie, alta ar fi soarta omenirii. Criza 
economică din lume se datorează în primul rând crizei 
spirituale în care ne aflăm. 

A sosit vremea să aşezăm Biblia la loc de cinste în 
şcoală şi societate. Nu putem face educaţie fără să apelăm 
la Biblie. Religia este binevenită în şcoală. Prin 
intermediul orelor de religie, elevii vor avea posibilitatea 
să cunoască această carte a lui Dumnezeu, după care au 
studiat Eminescu, Creangă, George Călinescu şi toţi marii 
scriitori ai neamului românesc. Biblia este cartea care nu 
trebuie să lipsească din nici o casă. Am fost şi trebuie să 
rămânem un popor credincios înaintea lui Dumnezeu. 
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DUMNEZEU 
 

Prin revelaţie dumnezeiască se înţelege descope-
rirea lui Dumnezeu. Menirea Bibliei şi a Sfintei Tradiţii 
este tocmai de a ni-L face cunoscut pe Dumnezeu: cine 
este El, ce a făcut în istorie şi ce trebuie să facem noi 
pentru a ajunge la Dumnezeu. 

A vorbi despre Dumnezeu este un lucru foarte 
greu, pentru că noi, oamenii, suntem fiinţe mărginite. Noi 
nu putem cuprinde cu mintea noastră infinitul. Dumnezeu 
este dintotdeauna şi prin El s-a creat tot Universul. Însăşi 
creaţia cosmosului ne vorbeşte despre prezenţa şi 
lucrarea lui Dumnezeu. Raţiunea ne spune că orice lucru 
şi orice fiinţă trebuie să aibă un Creator. Acela care a 
adus la existenţă tot ce vedem este Dumnezeu. Mulţi însă 
îl neagă pe Dumnezeu iar alţii s-au îndepărtat prin viaţa 
lor de Dumnezeu. Fie de credem, fie de nu credem, 
Dumnezeu există.  

Marele fizician Isaac Newton scria în opera sa 
„Principii”: „Acest minunat aranjament al soarelui, 
planetelor şi cometelor nu poate fi decât opera unei fiinţe 
atotputernice şi inteligente. Şi, dacă fiecare stea este 
centrul unui sistem asemeni cu al nostru, e sigur că, totul 
purtând întipărirea aceluiaşi plan, totul trebuie să fie 
supus unei singure şi aceleiaşi Fiinţe; căci lumina pe care 
soarele şi stelele fixe şi-o trimit reciproc este de aceeaşi 
natură. Mai mult. Se vede că acel care a aranjat acest 
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univers a pus stelele fixe la o distanţă imensă unele de 
altele, de teamă ca nu cumva aceste globuri să cadă unele 
peste altele în puterea greutăţii lor. Această Fiinţă infinită 
guvernează totul nu ca suflet al lumii, ci ca Stăpân al 
tuturor lucrurilor. Din cauza acestei împărţiri Dumnezeu 
se numeşte Pantocrator, adică Domnul totului: căci 
Dumnezeu este un cuvânt relativ şi care se raportează la 
slujitori, în vreme ce prin Dumnezeu trebuie să înţelegem 
puterea supremă nu numai peste fiinţele materiale cum 
înţeleg cei care fac pe Dumnezeu sufletul lumii, ci şi 
peste fiinţele cugetătoare, care-i sunt supuse. Cel Prea 
Înalt este o fiinţă infinită, veşnică, pe deplin perfectă. El 
este atotputernic şi atotştiutor. El conduce totul şi 
cunoaşte totul. Dumnezeu se află deasupra spaţiului şi a 
timpului.” 

Un împărat, dornic de a afla cât mai multe lucruri 
despre Dumnezeu, a chemat la sine pe toţi filosofii vremii 
de atunci ca să-i răspundă la trei întrebări care-l chinuiau 
foarte mult. 

Cine a fost înaintea lui Dumnezeu? 
Unde se află Dumnezeu? 
Ce face Dumnezeu? 
La aceste întrebări nici un învăţat n-a putut da un 

răspuns care să-l mulţumească pe împărat. Văzând că 
nimeni nu poate răspunde, împăratul le-a dat răgaz de 
gândire şi cercetare timp de trei zile, după care, dacă nu 
vor răspunde bine, le vor fi tăiate capetele. Cuprinşi de 
frică, filosofii au plecat repede în lumea largă, să caute 
adevărul. Unul dintre aceşti învăţaţi s-a întâlnit pe drum 
cu un cioban care, văzându-l pe înţelept că este trist, l-a 
întrebat ce s-a întâmplat. 

După ce filosoful i-a spus toată supărarea lui, că 
n-a putut răspunde la cele trei întrebări, ciobanul s-a 



Preot prof. dr. Mihail Gh. Milea                                            ĭĭĭĭ 

  35

oferit să meargă la împărat şi să răspundă el în locul lor. 
La trei zile, în faţa împăratului se aflau adunaţi 

toţi învăţaţii, în frunte cu ciobanul. Împăratul rămâne 
uimit când îl vede pe cioban şi află pentru ce a venit. I se 
pune prima întrebare: Cine a fost înaintea lui Dumnezeu? 
şi ciobanul îl invită pe împărat să numere. 

Acesta începe: Unu, doi, trei, patru, cinci…, dar 
ciobanul îl opreşte şi-l roagă să numere şi până la unu. 
Însă împăratul îi spune că nu se poate, deoarece înaintea 
lui unu nu există număr întreg pozitiv. Ciobanul îi 
răspunde că nici înaintea lui Dumnezeu nu a existat 
nimeni. El este dintotdeauna, fără început şi fără sfârşit, 
după cum un cerc nu are început şi nici sfârşit. 

A urmat a doua întrebare: Unde se află Dumnezeu 
şi să-L arate pentru a-L vedea. 

Ciobanul l-a invitat pe împărat la o mică plimbare 
prin curte şi l-a rugat să privească la soare: „Uită-te la 
soare, căci ai să-l vezi pe Dumnezeu”. Curios, împăratul 
se uită, dar peste o clipă lăsă capul în jos, căci îl orbise 
lumina soarelui. Ciobanul insistă să se uite mai atent, dar 
la fel de repede împăratul lăsă privirea în jos. După a 
treia încercare, ciobanul îi spune: „Prea înălţate 
împărate, dacă nu puteţi să priviţi la soare, care este ca 
o mică lumânare în acest univers, cum veţi putea oare să 
priviţi la Dumnezeu, care este o lumină cerească 
copleşitoare”. Să ne aducem aminte ce a spus Iisus: „Eu 
sunt lumina lumii” (Ioan VIII12). 

La a treia întrebare: Ce face Dumnezeu?, ciobanul 
l-a invitat pe împărat să coboare din tronul împărătesc şi 
s-a aşezat el în locul său, spunând: „Uite, împărate, ce 
face Dumnezeu, scări de urcare şi de coborâre a 
oamenilor”. 
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Toate evenimentele din istorie şi din lumea 
întreagă se întâmplă cu ştirea lui Dumnezeu. El este 
prezent şi azi în lume. Forester F. spunea că: „A crede în 
Dumnezeu înseamnă a vedea clar, esenţialul din viaţă”. 
Fără Dumnezeu, viaţa nu are nici un sens. Pentru a-L 
vedea pe Dumnezeu ne trebuie inimă curată. „Fericiţi 
cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” 
(Matei V8). 
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EXISTENŢA LUI DUMNEZEU 
 

Ştiinţa şi religia au ca punct comun descoperirea 
Creatorului acestui Univers. Ştiinţa ne demonstrează 
logic că există o putere supremă, o Raţiune care a pus 
ordine în acest cosmos, iar Religia ne spune că acea 
putere şi acea raţiune supremă se cheamă Dumnezeu. A 
crede în Dumnezeu ţine de bunul simţ şi de logică. Marii 
oameni de ştiinţă au fost credincioşi.  

Fizicianul Ampére mulţumea astfel lui 
Dumnezeu: „Dumnezeule, îţi mulţumesc că m-ai creat, 
răscumpărat şi iluminat cu lumina Ta divină, făcându-mă 
să mă nasc în sânul Bisericii”.  

Savantul Kepler, într-o lucrare de astronomie, 
scria astfel: „În creaţiune, eu par că pipăiesc cu mâinile 
lui Dumnezeu”. Prin această afirmaţie, el vrea să scoată 
în relief prezenţa lui Dumnezeu în Univers. Chiar dacă pe 
Dumnezeu nu-l vedem cu ochii noştri trupeşti, El există 
cu adevărat. 

Sunt multe lucruri care există, dar care nu se văd. 
Care din voi a văzut undele radio? Şi, totuşi, ele există; 
ca dovadă, aparatul de radio le recepţionează. Sau, alt 
exemplu: gândiţi-vă la ceva! Acum puteţi să-mi arătaţi 
gândul vostru, puteţi să-l pune-ţi în mână sau pe ceva? 
Nu se poate. Dar gândul există în mintea voastră.  

Tot la fel şi cu Dumnezeu. El există. Le Verrier, 
descoperitorul planetei Neptun, are o mărturisire foarte 
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frumoasă despre Dumnezeu: „După cum inteligenţa 
noastră nu s-a putut face ea însăşi pe sine, trebuie să 
existe o inteligenţă superioară, din care ea derivă. Şi nu 
riscăm a ne înşela considerând această inteligenţă drept 
autor al tuturor lucrurilor şi raportând la dânsa toate 
aceste splendori ale cerurilor care ne-au înălţat cuge-
tarea. Suntem pregătiţi a înţelege şi a accepta formula 
tradiţională a Bisericii: „Cred într-unul Dumnezeu, 
Tatăl atotţiitorul, creatorul cerului şi-al pământului”. 

Marele Pasteur are o mărturisire de credinţă dintre 
cele mai impresionante: „Va veni ziua când se va râde de 
prostia filosofiei noastre contemporane materialiste. Cu 
cât mai mult studiez eu natura, cu atât mai adânc mă 
cuprinde o uimire evlavioasă faţă de lucrările lui 
Dumnezeu”. 

Întotdeauna, cunoaşterea temeinică duce la 
luminarea minţii. 

Oersted, un renumit electrician, afirmă că: „Orice 
cunoaştere aprofundată a naturii ne duce la cunoştinţa 
lui Dumnezeu”. 

Poporul nostru a avut mulţi oameni de ştiinţă 
foarte credincioşi, care ne-au lăsat nenumărate scrieri 
despre existenţa lui Dumnezeu.  

Astfel, savantul Nicolae Paulescu încheie volumul 
VII al preţioasei sale lucrări „Traite de physiologie 
medicale” cu celebrele cuvinte: „A demonstra existenţa 
unei cauze primare a vieţii – cauză imaterială, unică şi 
infinit înţeleaptă –, iată ţinta supremă către care tinde 
fiziologia”. 

Această cauză primară este Dumnezeu. Omul de 
ştiinţă nu poate deci să se mulţumească a zice: „Cred în 
Dumnezeu”, ci trebuie să afirme cu toată convingerea: 
„Ştiu că este Dumnezeu”. La rândul său, filosoful Ion 
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Petrovici spunea: „Acela care s-a înălţat cu gândul până 
la Dumnezeu este bine pregătit sufleteşte, pentru a se 
pune în slujba adevărului şi ştiinţei, uitându-se pe sine. 
Şi putem adăuga că numai acela va fi sortit să creeze 
ştiinţă serioasă, care va aduce în pasiunea studiului ceva 
din emotivitatea şi vibraţia credinţei în Dumnezeu”. Tot 
filosoful I. Petrovici, în calitate de ministru al Culturii, 
într-o cuvântare la Arad, ţinută în noiembrie 1943, 
răspunzând Prea Sfântului Episcop Andrei, a spus într-o 
formă lapidară întreaga sa mărturisire de credinţă în 
Dumnezeu.  

“Nu se poate separa niciodată ştiinţa de credinţă, 
deoarece ambele sunt două compartimente ale sufletului 
omenesc, iar sufletul este o unitate firească şi organică, 
ce nu se poate diviza. Dacă, totuşi, această separare se 
întâmplă, atunci ea nu se petrece niciodată spre fericirea 
celui ce o face. Constatarea aceasta am putut-o face prin 
experienţa personală, căci mărturisesc că am avut şi eu o 
epocă în viaţă când nu credeam în Dumnezeu. Acum 
privesc îndărăt, şi privesc adeseori, căci vârsta îmi 
permite s-o fac, găsesc că epoca necredinţei este epoca 
cea mai nefericită din viaţa mea, deşi este o epocă de 
tinereţe. 

Îmi aduc aminte că în acea vreme eram un tânăr 
melancolic, amărât şi am trăit zilele cele mai nefericite, 
până ce, graţie studiilor spirituale şi şcolii, m-am întors 
la credinţa religioasă. Puţina ştiinţă îndepărtează de 
Dumnezeu, ştiinţa multă luminează cărările, potoleşte 
îndoielile, umple sufletul de căldura credinţei şi apropie 
de Dumnezeu. Acest precept îl recomand tuturor . Pe cei 
ce au părăsit credinţa îi sfătuiesc să-şi suspende ateismul 
până ce-şi vor completa cultura, prin care apoi se va 
face unitatea credinţei şi a ştiinţei”. 
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Prin orice ramură a ştiinţei se poate demonstra 
existenţa lui Dumnezeu. Pentru cel care vrea să creadă în 
Dumnezeu există mii de argumente puternice, iar, pentru 
cel care nu vrea să creadă, nu există nici unul. Este ca şi 
cum ai vorbi cuiva despre soare; încerci să i-l arăţi, dar el 
stă cu ochii închişi şi nu vrea să-i deschidă. 

Tot la fel este şi cu Dumnezeu. Trebuie să ne 
deschidem ochii sufletului pentru a-L vedea. 

Iisus Hristos ne arată practic cum putem să-L 
vedem pe Dumnezeu: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că 
aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei V8). 

Un proverb ebraic spune: „Dumnezeu se află 
pretutindeni, dar el intră numai acolo unde inima se lasă 
deschisă”. În această privinţă, Mântuitorul Hristos zice: 
„Iată, Eu stau la uşă şi bat…” (Apoc. III20).  

Să avem încredere în puterea şi ajutorul lui 
Dumnezeu. Istoria a demonstrat că fără Dumnezeu nu se 
realizează nimic trainic care să aducă roade. 
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BISERICA ŞI RELIGIA 
 

Nu putem vorbi despre religie fără să vorbim de 
Dumnezeu. Nu ne putem închipui nici o religie fără 
Dumnezeu. Din însuşi cuvântul religie rezultă existenţa şi 
necesitatea lui Dumnezeu.  
  Pentru a exista religie, este nevoie, pe de o parte, 
de prezenţa omului, iar, pe de altă parte, de prezenţa lui 
Dumnezeu. Existenţa lui Dumnezeu nu este legată de 
timp, deoarece Dumnezeu există dintotdeauna. Religia a 
apărut în timp, odată cu crearea primului om în istorie de 
către Dumnezeu.  

Ştiinţa, prin cercetările şi argumentele pe care le 
aduce, ni-L descoperă pe Dumnezeu ca autor al întregului 
Univers. 

Ştiinţa ne arată lucrarea lui Dumnezeu în istorie. 
Religia ne arată cum putem intra în legătură cu 
Dumnezeu, ce trebuie să facem pentru a fi bineplăcuţi 
înaintea Lui. 

Dumnezeu este fiinţa absolută, care există prin 
sine însăşi şi care nu este condiţionată de nimeni şi de 
nimic. 

Dumnezeu nu este idee, nici obiect sfânt, ci este o 
fiinţă vie spirituală, personală. 

Dacă Dumnezeu nu ar fi fiinţă personală, ci doar 
un simplu principiu, atunci omul n-ar putea sta în 
legătură cu El şi religia n-ar exista sau ar fi numai o iluzie 
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sau o amăgire. Mai mult chiar: dacă Dumnezeu n-ar fi 
fiinţă personală, el ar fi inferior omului, pentru că ar fi 
lipsit de cele mai elementare atribute spirituale, într-un 
cuvânt, n-ar fi Dumnezeu. Ceea ce este Dumnezeu în 
fiinţa sa, a fost şi va rămâne în veci de veci nepătruns de 
minte omenească şi explicaţia este foarte simplă: 
Dumnezeu este fiinţă absolută, nemărginită în toate 
privinţele. Dacă omul ar putea cuprinde pe Dumnezeu în 
mintea sa sau cu mintea sa, atunci Dumnezeu n-ar mai fi 
nemărginit şi, dacă n-ar mai fi nemărginit, n-ar fi 
Dumnezeu. Vom reda două istorioare care scot în relief 
marele adevăr că pe Dumnezeu nu-L poate cuprinde 
mintea noastră. 

Cu mult timp înainte de Hristos, trăia în Sicilia un 
domnitor numit Hiero. Avea la curtea sa mulţi oameni 
învăţaţi, printre care şi pe Simoniades. Odată, Hiero l-a 
chemat la sine pe Simoniades şi l-a rugat să-şi 
concentreze toată înţelepciunea şi să-i explice ce e 
Dumnezeu. 

- Grea întrebare îmi pui, stăpâne, răspunse 
Simoniades. Nu-ţi pot da răspunsul acum, dar să-mi dai 
termen două zile şi-ţi voi răspunde. 

- Bine, zise Hiero.  
La termen, Simoniades veni şi ceru din nou 

termen, acum de patru zile, pentru că, spuse el, era grea 
întrebarea. 

- Ştiu că e grea, răspunse Hiero, şi de aceea ţi-am 
pus-o tocmai ţie, cel mai înţelept. Dacă era ceva mai 
uşor, mă adresam altora. Simoniades s-a gândit patru zile 
şi, venind la Hiero, i-a cerut un termen de opt zile de 
gândire.  
  - Glumeşti, Simoniades, a zis Hiero. Ai cerut 
termen două zile, apoi patru şi acum ceri opt. Dacă vor 
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trece şi aceste opt zile, vei cere 16 zile, apoi 32, şi aşa 
mai departe. 
   - Ai dreptate, stăpâne, răspunse Simoniades. 
După aceste opt, aş fi cerut 16, apoi 32, apoi 64, şi aşa 
mai departe, întotdeauna îndoit de multe ori, până la 
infinit, căci răspunsul, aşa mi se pare, ţi l-am dat deja. 

- Cum mi l-ai dat? Despre Dumnezeu nu mi-ai 
spus nimic, ci numai ai cerut timp din nou de cugetare. 

- Tocmai acesta este răspunsul meu, zise 
Simoniades. Întrebarea ta, stăpâne, trece peste puterile 
unui înţelept. Cu cât mai mult se gândeşte cineva asupra 
ei, cu atât mai puţin înţelege. Trebuie să cerem necontenit 
zile de cugetare. Pentru că întrebarea aceasta e tocmai ca 
şi dealul. Privit din depărtare, e destul de mic, dar, cu cât 
ne apropiem de el, cu atât ni se pare mai înalt şi mărimea 
lui creşte mereu, iar noi lângă el ne simţim tot mai mici, 
slabi, fără însemnătate. Iar dacă tu, stăpâne, nu poţi 
cuprinde muntele cu mintea ta, cum crezi tu să poţi 
cuprinde cu mintea ta pe acela care a făcut pe om? 

Hiero a înţeles cuvintele lui Simoniades şi, 
ridicându-şi ochii spre cer, a zis: „Cu adevărat, 
Dumnezeu e necuprins şi nepătruns”. 

Şi, acum, un alt exemplu, tot atât de grăitor, 
despre Dumnezeu. Un mare scriitor bisericesc şi sfânt al 
Bisericii Creştine, pe nume Fericitul Augustin, ne 
povesteşte că a vrut să scrie o carte despre Dumnezeu. 
După ce a scris titlul cărţii „Despre Dumnezeu”, se 
gândea cum să explice oamenilor ce este Dumnezeu. S-a 
gândit mult dar nu i-a venit o idee bună. Obosit de 
cugetarea încordată, a simţit că începe să-l doară capul şi 
a ieşit să se recreeze pe malul mării. Cum se plimba el 
îngândurat, a dat de un copil care se juca, încercând să 
umple o groapă mică, făcută de el în nisip.  
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- Ce faci, băiete?, îl întrebă Augustin. 
- Am făcut o groapă şi vreau să torn în ea toată 

apa din mare, răspunse copilul. 
Augustin surâse şi plecă, zicându-şi: „Ce naivi 

sunt copiii! Cât de puţin înţeleg! Cum poate să creadă 
mititelul acela că va goli el cu scoica apa de mare şi va 
umple groapa cea mică? Oare nu sunt şi eu aşa? Cum 
dar, cu mintea mea, să-l cuprind pe Dumnezeu, care este 
infinit?” 
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CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU 
 

În teologia ortodoxă, un loc important îl ocupă 
învăţătura despre Dumnezeu, ca existenţă personală 
absolută, care este implicată în însăşi noţiunea de 
credinţă religioasă, fiind obiectul, motivul şi autoritatea 
acesteia, constituind totodată focarul şi punctul de plecare 
al tuturor adevărurilor şi fundamentărilor credinţei 
creştine. 

Existenţa şi prezenţa lui Dumnezeu sunt presante, 
căci, fără El, viaţa pământească este fără sens, iar 
desăvârşirea morală şi mântuirea nu au conţinut. 

Locul central în învăţătura creştină despre 
Dumnezeu îl ocupă cunoaşterea Lui, problemă deosebit 
de importantă, pe care omul credincios şi-a pus-o mereu 
şi a căutat să-i dea un răspuns, atât pe cale raţională, cât 
şi pe calea revelaţională, deci pe baza descoperirii 
Dumnezeieşti supranaturale cuprinse în Sfânta Scriptură 
a Vechiului Testament şi în Sfânta Tradiţie. 

Din viaţa de toate zilele, observăm că între 
cunoaştere şi iubire, se află o strânsă legătură. Pe măsură 
ce cunoşti mai bine o persoană, începi să te apropii şi mai 
mult de ea, prin iubire. Din naştere avem această 
deschidere spre Dumnezeu, de a intra în comuniune cu 
El, de a-L cunoaşte. 

Fericitul Augustin spunea: „Ne-ai făcut pentru 
Tine, Doamne, neliniştit este sufletul meu până ce se va 
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odihni la Tine, Doamne!”. În măsura în care îl vom 
cunoaşte mai bine pe Dumnezeu, vom începe să-L iubim 
şi mai mult şi ne vom da seama că, fără El, viaţa nu are 
nici un sens şi nici o valoare. 

Trebuie să mai menţionăm faptul că, după 
învăţătura marilor Părinţi ai Bisericii, cunoaşterea poate 
îmbrăca mai multe forme. Astfel, cunoaşterea care „se 
mişcă în cele văzute sau în simţuri şi urmăreşte însuşirea 
lor” poartă numele de cunoaştere naturală. Pe de altă 
parte, cea care „se mişcă în planul celor gândite şi prin 
mijlocirea lor în firile celor netrupeşti” poartă numele de 
cunoaştere duhovnicească, întrucât ea primeşte simţirea 
din duh şi nu din simţuri. Deci, cu alte cuvinte, pe 
Dumnezeu îl cunoaştem contemplând natura, însăşi 
creaţia, iar, pe de altă parte, ajungem să-L cunoaştem pe 
Dumnezeu din credinţă.  

Cunoştinţa se dobândeşte prin metode de 
cercetare, pe când credinţa se câştigă prin încrederea 
simplă a unei inimi curate în Dumnezeu, prin iubire.  

În cărţile de dogmatică sau catehism, cunoaşterea 
lui Dumnezeu pe cale naturală sau raţională poartă 
numele de cunoaştere catafatică, iar cunoaşterea pe cale 
supranaturală, pe baza credinţei în duhul iubirii, poartă 
numele de cunoaştere apofatică. Numai prin unirea lor 
ajungem la o cunoaştere cât mai deplină a lui Dumnezeu. 

Nimeni însă nu poate ajunge la o cunoaştere 
maximă a lui Dumnezeu. Dumnezeu ni se face cunoscut 
nouă oamenilor în măsura în care El ni se descoperă pe 
cale naturală sau supranaturală. Pe Dumnezeu îl putem 
cunoaşte după lucrarea Lui în acest Univers, dar ce este 
El în fiinţa Lui nu putem pătrunde cu mintea noastră 
mărginită. 
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Deci, putem spune că Dumnezeu, într-o privinţă, 
este incognoscibil. Este de cunoscut după lucrările sau 
energiile Lui, care au creat, proniază şi mântuiesc lumea, 
şi este incognoscibil şi cu totul transcendent omului şi 
lumii după fiinţa Sa. Un mare teolog, Iosif Vrienie, 
spunea: „Noi din lucrări cunoaştem pe Dumnezeu , iar de 
fiinţa Lui a ne apropia nu ne făgăduim. Lucrările Lui se 
pogoară la noi, iar fiinţa Lui rămâne neapropiată”. 

În afară de cele două cunoaşteri ale lui Dumnezeu, 
mai sus menţionate, există şi o altă cunoaştere a lui 
Dumnezeu, din experienţa vieţii noastre, aici, pe pământ.  

Fiecare din noi am avut momente când L-am 
simţit viu pe Dumnezeu în viaţa noastră sau în adâncul 
fiinţei. Foarte adesea ne aducem aminte de Dumnezeu şi-
L cunoaştem pe Dumnezeu în necazurile şi încercările 
noastre foarte grele, care pun la probă răbdarea şi 
credinţa noastră. Fiecare credincios îl cunoaşte pe 
Dumnezeu în mustrările conştiinţei sale, pentru relele 
săvârşite; Îl cunoaştem în necazurile, în insuccesele mai 
trecătoare sau îndelungate, în bolile proprii sau ale celor 
apropiaţi, ca urmare a unor rele săvârşite sau ca mijloace 
de desăvârşire morală, de încercare şi întărire spirituală, 
precum şi în ajutorul ce-l primim de la El în biruirea lor 
şi a altor piedici şi greutăţi ce ne stau în cale. 

Acest fel de cunoaştere ajută pe fiecare om la 
găsirea unui drum propriu de desăvârşire. Cel mai mare 
teolog român contemporan, Preotul Profesor Doctor 
Dumitru Stăniloaie, personalitate mult cunoscută şi peste 
hotare, spunea: „Cunoaşterea lui Dumnezeu din împre-
jurările concrete ale vieţii este o cunoaştere palpitantă, 
apăsătoare, dureroasă, bucuroasă, care trezeşte în fiinţa 
noastră responsabilitatea şi impulsionează rugăciunea şi 
care ne îndeamnă să fim mai mult lângă Dumnezeu”. 
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Multe păcate le săvârşim foarte uşor şi la tot pasul, pentru 
că nu-L cunoaştem pe Dumnezeu şi nu ştiam voia Lui. 
Natura întreagă ne stă în faţă ca o carte deschisă, care   
ni-L descrie pe Dumnezeu ca pe o Fiinţă atotputernică şi 
ca o Raţiune supremă. În afară de această carte naturală, 
Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ o carte cerească, 
BIBLIA, care ne ajută mult la cunoaşterea lui Dumnezeu. 
Din paginile ei vom cunoaşte cât de mult ne iubeşte 
Dumnezeu, aşteptându-ne cu braţele deschise să ne 
întoarcem astăzi la El cu toată fiinţa noastră. 
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CE ESTE DUMNEZEU? 
 

Mulţi dintre noi ne-am pus, în adâncul fiinţei, 
această întrebare sau am fost întrebaţi de alţii, fie din 
curiozitate, fie din dorinţa de a-L cunoaşte mai bine pe 
Dumnezeu. Această întrebare a chinuit şi chinuie mintea 
omenească din cele mai vechi timpuri.  

Din Biblie aflăm că, atunci când Dumnezeu l-a 
trimis pe Moise la faraonul egiptean, să elibereze poporul 
evreu, a avut loc o convorbire, la sfârşitul căreia Moise a 
zis: „Iată, eu mă voi duce la fiii lui Israel şi le voi zice: 
Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi… Dar dacă 
ei îmi vor zice: Cum îl cheamă?, Eu ce să le spun?    
Zisu-i-a Dumnezeu lui Moise: Eu sunt Cel ce este. El m-a 
trimis la voi! Apoi i-a zis: ,,Aşa să le spui fiilor lui Israel: 
Cel ce este, El m-a trimis la voi” (Ieşirea III13-14). 

Din aceste cuvinte biblice se vede că Dumnezeu 
este Existenţa prin excelenţă: „Eu sunt Cel ce 
este”(Ieşirea III14).  

Întreaga creaţie are o cauză, un autor care este mai 
presus de ea. Creatorul acesteia este Dumnezeu însuşi, 
Care îşi are existenţa de la Sine şi prin Sine, nu este 
condiţionat prin existenţa Sa de nimeni şi de nimic din 
afara Sa, El însuşi fiindu-şi propria cauză. Avându-şi 
existenţa de la Sine şi prin Sine, Dumnezeu este o 
existenţă personală supraesenţială.  
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Tot universul care ne înconjoară a fost creat de 
Dumnezeu. Deci, Dumnezeu este o fiinţă atotputernică. 
Atotputernicia lui Dumnezeu este unul dintre cele mai 
esenţiale atribute – însuşiri ale lui Dumnezeu, pe care 
Sfânta Scriptură o indică felurit, numind pe Dumnezeu 
Atotţiitorul (adică cel care ţine Universul), Cel tare, 
Stăpânitorul întregii lumi, pentru care nimic nu este cu 
neputinţă. Fericitul Augustin spunea că „Dumnezeu este 
Dumnezeu prin puterea Lui”. Lucrarea atotputerniciei 
dumnezeieşti este creaţia însăşi. „Că El a zis şi ele s-au 
făcut, El a poruncit şi ele s-au zidit”(Ps. XXXII9). 

Dumnezeu a făcut lumea din iubire; prin urmare, 
DUMNEZEU ESTE IUBIRE. Aceasta este definiţia cea 
mai scurtă şi cea mai cuprinzătoare despre Dumnezeu. 
„Dumnezeu este iubire, şi cel ce rămâne în iubire rămâne 
în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el” (1 Ioan IV16). 
„Şi (Moise) a zis: Arată-mi slava Ta!” (Domnul) i-a zis: 
,,Eu îmi voi trece slava pe dinaintea ta şi-n faţa ta voi 
rosti numele Meu: ,,Domnul” şi-l voi milui pe cel de 
care-Mi va fi milă şi Mă voi îndura de ce cel ce-Mi este 
de-ndurare” (Ieşirea XXXIII18-19). „Arată-mi slava Ta” 
(Ieşirea XXXIII18), Dumnezeu i-a răspuns: „Eu Îmi voi 
trece slava pe dinaintea ta … Faţa Mea însă nu vei putea 
s-o vezi; că nu va putea omul să-mi vadă faţa şi să 
trăiască” (Ieşirea XXXIII19-20). 

Mântuitorul Iisus Hristos, vorbind cu femeia 
samariteană despre Dumnezeu, spune: „Duh este 
Dumnezeu” (Ioan IV24). 

Pe baza acestei descoperiri a Domnului nostru 
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Sfânta Biserică ne 
învaţă că Dumnezeu este o fiinţă spirituală absolută şi 
desăvârşită. Spiritualitatea este cel mai uşor de stabilit, 
dar cel mai greu de experimentat atribut al lui Dumnezeu. 
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Fiinţa dumnezeiască este fiinţă sau este spirituală. 
Dumnezeu este Duh absolut, nelimitat de timp şi de 
spaţiu, de puteri cereşti şi pământeşti, condiţie a unei 
libertăţi absolute: „Domnul însă este Duhul; şi unde este 
Duhul Domnului, acolo este libertate” (2 Corinteni, III17). 

Dumnezeu nu are nimic material sau trupesc. El 
este o fiinţă personală, care stă în legătură cu lumea 
văzută şi nevăzută şi vorbeşte cu îngerii şi cu oamenii. 
Dumnezeu este sfânt. A fi sfânt înseamnă a fi desăvârşit. 
În sensul deplin al cuvântului, sfânt este numai 
Dumnezeu. De aceea, în Vechiul Testament, numele de 
sfânt şi cel de Dumnezeu se folosesc unul în locul altuia 
(Isaia, VI3). 

Sfinţenia lui Dumnezeu este absolută. El este 
izvorul sfinţeniei, de care trebuie să ne apropiem cu toţii. 
De Dumnezeu nu ne putem apropia oricum, ci numai 
după o purificare de păcate. Lui Moise, de pildă, ca să se 
apropie de rugul aprins şi să-l privească, Dumnezeu îi 
cere să-şi scoată încălţămintea: „Domnul a zis: De-aici 
mai departe să nu te apropii!; scoate-ţi încălţămintea din 
picioare, că locul pe care calci este sfânt” (Ieşirea III5). 

Strădania minţii omeneşti de a cunoaşte ce este 
Dumnezeu în fiinţa Sa nu a fost şi nu este fără de folos. 
Prin această cunoaştere, ajungem la dovedirea existenţei 
lui Dumnezeu. Cu ajutorul minţii, pornind de la lumea 
înconjurătoare, ajungem la cunoaşterea lui Dumnezeu: 
„Cerurile povestesc mărirea lui Dumnezeu şi facerea 
mâinilor Lui o vesteşte tăria” (Ps. 18-1). 

Înţeleptul Iisus Sirah spune: „Mândrie a înălţi-
milor, tărie a curăţiei, aşa se-arată ceru'n vedenia lui de 
slavă. Când se iveşte, soarele vesteşte, ridicându-se, cât e 
de minunată lucrarea Celui-Preaînalt; ... Mare e Domnul, 
Cel care l-a făcut; ... Frumuseţea cerului e-n strălucirea 
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stelelor, podoabă luminoasă în înălţimile Domnului; după 
pravila Celui-Sfânt, nu ies din vorba Lui şi-n veghea lor 
nu ştiu ce e odihna.” (cap. 43 1-10). Sfântul Vasile cel 
Mare ne spune că: „Toată floarea şi toată iarba ne învaţă 
ce este şi cine este Dumnezeu”. 
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DOVEDIREA EXISTENŢEI LUI DUMNEZEU 
 

După ce am văzut ce este Dumnezeu în sine, să 
căutăm acum dovezi, pentru a demonstra existenţa Lui. 
Prima dovadă a existenţei lui Dumnezeu o aflăm în însăşi 
creaţia Universului care ne-nconjoară. Întreaga natură dă 
mărturie despre prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu în 
lume. Dumnezeu nu trebuie confundat cu natura şi nici cu 
făpturile care se află în ea. În Confesiunile sale, Fericitul 
Augustin scria: „Am întrebat pământul: «Tu eşti 
Dumnezeul meu?»… şi mi-a răspuns: «Nu sunt» şi tot ce 
este pe el a mărturisit la fel. Am întrebat marea şi adâncul 
şi tot ce trăieşte şi se târăşte în ele şi mi-au răspuns: «Nu 
suntem Dumnezeul tău. Caută mai sus!»”. Am întrebat 
vântul şi mi-a răspuns întreg văzduhul: „Nu sunt 
Dumnezeu”. Cerul, soarele, luna şi stelele şi mi-au 
răspuns: „«Nici noi nu suntem Dumnezeul pe care-l cauţi 
tu». Şi am zis către toate cele ce sunt în jurul meu:      
«Mi-aţi spus că voi nu sunteţi Dumnezeul meu, vorbiţi-mi 
acum de El». Şi mi-au răspuns toate, cu glas tare: «El   
ne-a făcut»”. Toată existenţa, toate lucrurile şi fiinţele, 
dacă le întrebăm: Cine v-a dat fiinţa?, toate răspund în 
cor: «Dumnezeu este creatorul nostru!» El ne-a adus din 
nefiinţă la fiinţă, El este Tatăl nostru, atotputernicul şi 
atotţiitorul. El este cauza primă, El este energia creatoare, 
izvorul din care curg toate cele văzute şi nevăzute. 
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Lumea întreagă este mărturia existenţei lui 
Dumnezeu, după cum zice psalmistul David: „Cerurile 
povestesc mărirea lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o 
vesteşte tăria” (Ps. 18-1). 

Acest cosmos atât de minunat în care trăim n-a 
putut să apară singur, din întâmplare, din haos. Să ne 
aducem aminte de cuvintele lui Voltaire: „Universul mă 
încurcă şi nu pot să cred că există ceas fără cea-
sornicar”. Experienţa, observaţia şi judecata sănătoasă ne 
învaţă că tot ce există în lumea aceasta are o cauză, un 
început. Nici un lucru nu se produce singur, nu este cauza 
sa. Aşa că trebuie să admitem o cauză primă, care a creat 
toate făpturile şi vietăţile din acest Univers. Cauza 
aceasta este Dumnezeu. Orice clădire pe care o vedem în 
ţara noastă este dovada existenţei unui arhitect sau 
maistru constructor. Chiar dacă nu l-am văzut pe cel care 
a pus la cale planul clădirii sau care a zidit-o, existenţa 
clădirii este o dovadă suficientă că cineva a gândit-o şi a 
lucrat-o. Noi toţi trăim într-o casă enormă, numită 
Cosmos, care este opera unui Arhitect Înţelept, ce poartă 
numele de Dumnezeu. 

Cu privire la originea lumii, a apărut o ipoteză 
ştiinţifică: „Bing-Bang” – marea explozie, care a adus la 
viaţă acest univers. Nici copiii nu pot crede o astfel de 
poveste, dar un om cu mintea înţeleaptă, nici atât. Ştim 
din experienţă că orice explozie, de orice natura ar fi ea, 
are caracterul de a distruge, şi nu de a ordona şi aşeza 
lucrurile în armonie, cum le vedem noi că se află în acest 
cosmos, în care acţionează legi precise. Cine a făcut ca 
soarele să aibă temperatura cea mai potrivită şi distanţa 
bine delimitată faţă de pământ, pentru a fi menţinută viaţa 
aici pe Terra? A fost oare numai o întâmplare? Cine a pus 
în mişcare acel „Bing-Bang”. 
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Oare din întâmplare s-au strâns cărămizile şi au 
alcătuit casa în care locuieşti? Oare la întâmplare, de 
capul lor, s-au strâns zeci de rotiţe, pârghii şi alte 
şuruburi ca să formeze ceasul pe care-l aveţi la mână sau 
în casă? Absurd, vei spune, e imposibil aşa ceva! A 
existat cu adevărat o inteligenţă în spatele casei şi a 
ceasului, în spatele fiecărui lucru din acest cosmos. Acel 
cineva este tocmai Dumnezeu, de care ne e ruşine. De ce 
oare îl negăm pe Dumnezeu, când tocmai raţiunea, ştiinţa 
ne confirmă că nu există efect fără cauză şi lucru fără 
creator. 

Odată, un ateu a afirmat că universul în care 
locuim noi a apărut ca rezultat al unor forţe 
întâmplătoare. Cineva l-a auzit şi i-a răspuns imediat: 
„Această afirmaţie este curată prostie”. Ateul s-a simţit 
jignit şi a replicat: „Ar trebui să-ţi aduci aminte că 
vorbeşti cu un doctor în fizică, în ştiinţele exacte”. „Nu 
contează! Doctoratele se dau la nimereală”, a răspuns 
celălalt. „Dar am lucrat ani întregi la teza mea de 
doctorat!” „Dacă tu crezi că mintea ta a fost necesară 
pentru teza aceea, cu atât mai mult inteligenţa a fost 
necesară pentru crearea universului! Cea mai bună 
dovadă a existenţei lui Dumnezeu este universul însuşi”. 

Tot ce există în lumea întreagă ne strigă că este, 
că există Dumnezeu. „Un singur Dumnezeu şi Tată-al 
tuturor, Care peste toate este şi prin toţi şi întru toţi” 
(Efeseni IV6). 

În ce priveşte dovedirea existenţei lui Dumnezeu, 
ne-am folosit de argumentul cosmologic, prin care ni s-a 
arătat că acest cosmos în care trăim are un creator, pe 
care noi îl numim Dumnezeu. În afară de acest argument 
forte, există multele altele mai convingătoare (pentru o 
minte sănătoasă, lucidă). 
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Prin orice se poate demonstra existenţa lui 
Dumnezeu. 
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DOVEZI ALE EXISTENŢEI 
LUI DUMNEZEU 
 

Cel dintâi argument pentru a dovedi existenţa lui 
Dumnezeu a fost argumentul cosmologic sau cauzal, din 
care am reţinut următoarele: Tot ce există în acest 
univers: lumea, viaţa, mişcarea, fiinţele, obiectele toate 
îşi au o cauză creatoare. Orice lucru, orice energie, orice 
formă de viaţă îşi are o cauză eficientă şi finală în afară 
de sine. Prin urmare, lumea întreagă îşi are o cauză în 
afară de sine, cauza numărul unu pentru toate lucrurile, 
mişcările şi fiinţele este DUMNEZEU. Prin El au fost 
create şi prin El ele există. Întreaga creaţie ne vorbeşte 
despre prezenţa Creatorului. Dumnezeu este prezent în 
natură. 

Există o carte foarte interesantă: „Dumnezeu în 
natură”, scrisă de Flamarion, un mare învăţat, care a 
îmbinat armonios Religia cu Ştiinţa. Întreaga natură ni-L 
dezvăluie pe Dumnezeu. Un preot creştin misionar, 
undeva, într-o pustie, vorbea păgânilor despre 
Dumnezeu. Un păgân nedumerit făcea un mic popas şi l-a 
întrebat: „De unde putem noi şti că este Dumnezeu?” 
Atunci preotul, arătându-i pe nisip urmele unei cămile,   
i-a răspuns: „Iată, urmele acestea ştim că sunt ale unei 
cămile, deşi nu le vedem. Aşa este şi cu Dumnezeu. Nu-L 
putem vedea, dar îi putem vedea urmele”. „Care sunt 
urmele lui Dumnezeu?”, întrebă din nou necredinciosul, 
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iar preotul, arătând cu mâna spre soare, i-a răspuns: „Iată, 
soarele este urma puterii lui Dumnezeu, căci El l-a 
făcut… Asemenea apele, asemenea vietăţile, asemenea 
copacii. Toate sunt urmele lui Dumnezeu.” 

Un alt argument privind existenţa lui Dumnezeu 
este argumentul teologic. Din capul locului, trebuie să 
facem distincţia între teologie şi teleologie, care sunt total 
diferite. Prin teologie se înţelege ştiinţa despre 
Dumnezeu, religie, credinţă, iar prin teleologie – ştiinţa 
scopurilor din natură. În tot ce există vedem o armonie şi 
o finalitate desăvârşită, adică tot ce există în lume – 
fiinţe, lucruri – se supune unei minunate rânduieli 
neschimbătoare şi tinde către un scop (telos). Cuvântul 
teleologie este grecesc şi se compune din telos – scop şi 
logia – ştiinţă sau învăţătură. E destul să ne aruncăm 
privirile la noi înşine sau la lumea din jurul nostru, spre a 
ne convinge de ordinea şi finalitatea care domnesc 
pretutindeni. Cine nu va recunoaşte, de exemplu, că 
ochiul, acest minunat aparat fotografic, este făcut ca să 
reproducă imaginile obiectelor care ne înconjoară, că 
urechea, cu cele 6000 de coarde ale ei (fibrele lui Corti), 
este un admirabil instrument acustic, care percepe de la 
cele mai joase până la cele mai înalte sunete? 

Cine oare a creat toate organele omului? Cine 
oare a aşezat toate lucrurile într-o înţeleaptă rânduială, 
fiecare creatură avându-şi un rol bine determinat în 
cosmos? Ordinea şi finalitatea lumii nu pot fi produsul 
materiei sau al întâmplării, pentru că materia este lipsită 
de cugetare, pe când ordinea şi finalitatea presupun o 
inteligenţă şi o voinţă care să cunoască legile, ca să se 
adapteze lor, şi un scop, ca să tindă spre el. 

Argumentul teologic a fost formulat pentru prima 
dată de către Socrate, iar ucenicul lui Platon i-a dat o 



Preot prof. dr. Mihail Gh. Milea                                            ĭĭĭĭ 

  59

mare dezvoltare. Filosoful Kant îl consideră „ca cel mai 
vechi argument, cel mai puternic, cel mai potrivit minţii 
omeneşti şi care merită respectul tuturor timpurilor”. 
Împotriva acestui argument s-au adus unele argumente de 
către atei. 

1. Ordinea şi armonia din lume sunt opera 
întâmplării sau hazardului. Poate oare „întâmplarea” să 
facă ordine în haos, să stabilească legi precise în natură, 
să contemple planuri şi să fixeze scopuri precise în lume? 
Nu! Când intrăm într-o casă şi aflăm în ea ordine, în mod 
raţional şi necesar tragem concluzia că ordinea are un 
autor şi casa un ziditor. Ceea ce caracterizează hazardul, 
haosul sunt tocmai dezordinea, nestatornicia, ruinarea 
etc. Tot Cicero spunea: „Din întâmplare a făcut lumea, 
pentru ce astăzi, ea nu mai face măcar o casă sau o 
colibă?” Iar Victor Hugo numeşte hazardul sau teoria 
întâmplării „o mâncare pe care cei şmecheri o servesc 
proştilor”. 

2. Ordinea din natură este rezultatul evoluţiei 
materiei, afirmă ateii, lipsiţi de cea mai elementară logică 
şi judecată sănătoasă. Materia este moartă. Viaţa nu vine 
din materie, ci este darul şi creaţia lui Dumnezeu. Cu ani 
în urmă a apărut cartea „Această stranie materie”, scrisă 
de Alfred Kastler, prin care se arată ce este materia. În 
afara materiei mai există ceva, numit de ştiinţă 
antimaterie, iar de religie suflet. Pe lângă lumea văzută se 
mai află şi o lume nevăzută, spirituală. 

Aşadar, prin argumentul teologic se dovedeşte 
existenţa lui Dumnezeu ca fiinţă personală şi spirituală, 
adică înzestrată cu inteligenţă şi voinţă.  
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DUMNEZEU ÎN ISTORIE 
 
  Dumnezeu se află pretutindeni şi El există 
dintotdeauna. Credinţa în Dumnezeu este universală. 
Toate popoarele, de-a lungul istoriei, începând cu cele 
primitive, antice, au avut şi au mărturisit credinţa în 
Dumnezeu, ceea ce înseamnă că acesta este un adevăr 
universal. Aristotel spunea: „Ceea ce toţi oamenii ţin 
în chip instinctiv de adevărat este un adevăr natural.” 
Universalitatea credinţei în Dumnezeu este într-adevăr o 
realitate. „Priviţi pe faţa pământului – a zis Plutarh – şi 
veţi vedea, poate, cetăţi fără ziduri, fără legi. Veţi întâlni 
popoare care nu cunosc scrierea şi întrebuinţarea 
banilor, dar un popor fără Dumnezeu încă n-a văzut 
nimeni”. Iar Cicero spune: „Nu este nici un popor aşa 
sălbatic, care să nu creadă într-un Dumnezeu, chiar dacă 
nu ştie ce fel este”. 

Dumnezeu este fiinţa cea mai populară dintre 
toate fiinţele. Istoria întreagă îşi are drept izvor şi centru 
pe Dumnezeu. Există în popor o vorbă înţeleaptă: „Dacă 
doi sau trei inşi îţi spun că eşti beat, du-te şi te culcă”. 
Dacă toţi oamenii din vechime şi până astăzi au 
mărturisit şi au spus că Dumnezeu există, înseamnă că 
există cu adevărat. Dumnezeu este adevărul fundamental, 
fără de care lumea întreagă ar sta în beznă. S-au făcut 
multe încercări pentru a se afla şi a se da exemple de 
popoare atee, adică fără de Dumnezeu, dar nu s-au găsit. 
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Până şi cele mai vechi şi mai îndepărtate triburi, 
oricât de primitive ar fi, au credinţa într-o divinitate. 
Toate popoarele au ridicat altare, sanctuare în cinstea lui 
Dumnezeu, toate I-au adus jertfe, I-au înălţat rugăciuni de 
slavă, de cerere, de mulţumire, după cum afirmă şi 
psalmistul David: „Doamne, Dumnezeul nostru, cât de 
minunat este numele Tău în tot pământul!” (Ps. 8- 1). Un 
om normal, cu conştiinţa trează, dreaptă, curată, cu 
mintea sănătoasă, cu viaţa nepătată, nu-L poate nega pe 
Dumnezeu. Platon spunea că „Cetăţeanul care nu 
cunoaşte pe Dumnezeu este ciuma cetăţii”. Thales scria 
că „mai vechi decât orice este Dumnezeu, fiindcă este 
nenăscut”. Leibniz spunea că „Lumea este istoria 
atotputerniciei şi înţelepciunii unei fiinţe nesfârşit de 
superioare. Cunoaşterea naturii este calea către 
admirarea măririi Creatorului: ea ne dă adevăratele 
mijloace de observare a măreţiei lui Dumnezeu.” 

De-a lungul istoriei, s-au găsit mereu oameni de 
ştiinţă, filosofi, învăţaţi care au afirmat credinţa în 
existenţa lui Dumnezeu. Unii au încercat să pătrundă, cu 
ajutorul luminilor minţii, în taina Dumnezeirii şi să ne 
dezvăluie care este esenţa sau fiinţa lui Dumnezeu. 
Astfel, au spus că Dumnezeu este cauza creatoare a lumii 
(Pitagora); fiinţa cea mai puternică şi mai bună, spiritul 
care aude, vede şi cunoaşte toate (Xenofane); raţiunea 
care lucrează în univers (Socrate); cauza primară a 
creaţiunii şi autorul legilor cosmice (Laplace); autorul 
lumii (Kepler); energia spirituală (Rădulescu Motru); 
Tatăl nepătruns (Eminescu). Persistenţa noţiunii de 
Dumnezeu în toate perioadele istorice şi la toţi oamenii 
demonstrează cu tărie existenţa lui Dumnezeu. Schiller 
spunea că „Istoria lumii este judecătorul lumii”, în faţa 
căreia vor da seamă toţi necredincioşii. 



ĭ ĭ ĭ ĭ                                                            Mare este Dumnezeu 

 62

Istoria ne arată lucrarea şi purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu faţă de lume. Paginile ei sunt pline de 
exemple din care se vede că, la marile răscruci ale 
omenirii, Dumnezeu a ales „bărbaţi providenţiali”, prin 
care a lucrat la mersul istoriei. În istoria lumii şi în viaţa 
oamenilor sunt cunoscute nenumărate fapte care nu se 
întâmplă decât prin intervenţia purtării de grijă a lui 
Dumnezeu. 

Şi noi, românii, am simţit de atâtea ori mâna lui 
Dumnezeu în istoria noastră. Actul eliberării naţionale 
din 22 decembrie 1989 a fost cu adevărat un miracol 
divin, când Dumnezeu şi-a întors faţa spre poporul 
nostru, care s-a născut cu credinţa în Dumnezeu. În 
Istoria literaturii române de la origini şi până în prezent, 
marele critic literar George Călinescu scria: „Românul 
crede în Dumnezeu, în îngeri, în zâne şi a fost botezat de 
preot la Biserică, unde duminica îşi face cruce şi se 
roagă. El nu este păgân, căci vede deasupra lui, pe cer, 
soarele, luna, stele, şi nici sălbatic” (p. 8). 

Numai credinţa în Dumnezeu ne poate da 
statornicie şi continuitate în istorie. Se cunoaşte bine că 
orice civilizaţie care a încercat să se îndepărteze de 
Dumnezeul cel adevărat a dispărut din istorie. Să păstrăm 
credinţa moşilor şi strămoşilor noştri, care este cea mai 
mare zestre spirituală a unui popor. 

De-a lungul istoriei, noi, românii, am fost 
credincioşi în Dumnezeu şi aşa trebuie să rămânem. 
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DOVEZI RAŢIONALE ŞI PSIHOLOGICE DESPRE 
EXISTENŢA LUI DUMNEZEU 
 

La Dumnezeu se poate ajunge pe mai multe căi. 
Dumnezeu este o realitate evidentă pentru orice minte 
sănătoasă. 

Prima cale de dovedire a existenţei lui Dumnezeu 
este argumentul cosmologic sau cauzal, care ne arată că 
la originea tuturor lucrurilor şi fenomenelor există o 
cauză primară, pe care o numim Dumnezeu. Cel care a 
creat materia şi a pus-o în mişcare este Dumnezeu. 
Materia nu se poate crea singură şi nici nu se pune 
singură în mişcare. Există Cineva, în afara ei, care o 
coordonează şi o menţine în cadrul unor legi precise, date 
tocmai de Dumnezeu. E ceva absurd să se afirme că 
universul, cu legile lui, a apărut la întâmplare. Ştiinţa 
descoperă legile nu le creează. Legile există deja. 
Întrebarea care se pune este: Cine le-a aşezat în Univers? 
Tocmai Dumnezeu este cel care a creat tot ce există. În 
cărţile de logică, matematică etc., există concepte, 
principii, axiome, care au forţa evidenţei şi prin urmare 
nu se cer demonstrate. Nimeni nu se poate îndoi de 
adevărul calculelor matematice. 

Tot aşa cum spunea Ilarion Felea, există noţiunile 
de fiinţă şi nefiinţă, frumos şi urât, drept şi nedrept, cauză 
şi efect, finit şi infinit etc. De asemenea, există noţiunea 
de Dumnezeu. De unde o avem, nimeni nu ştie, după cum 
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nimeni nu poate spune cine a adunat mai întâi 1+1, ca să 
ne arate că fac 2. Adevărul acesta este aşa de limpede, 
încât nu mai este nevoie de demonstraţie şi nimeni nu se 
poate îndoi de rezultatul acestui calcul. Tot aşa este şi cu 
adevărul existenţei lui Dumnezeu. 

Prin matematică se poate demonstra foarte bine 
existenţa lui Dumnezeu. Acel plus infinit din matematică 
este corespondent lui Dumnezeu, care este infinit. 

Dumnezeu nu are nici început şi nici sfârşit. 
„Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul Dumnezeu” 
(Apocalipsa I8). 

Dumnezeu nu este un simplu principiu sau o idee 
oarecare, ci este o realitate vie, este persoană divină, 
atotputernică, atotînţeleaptă. Credinţa în Dumnezeu 
răspunde celei mai intime aspiraţii a sufletului nostru. 
Fericitul Augustin spunea: „Neliniştit este sufletul meu 
până ce se va odihni la Tine, Doamne”, arătând prin 
aceasta că adevărata fericire o aflăm numai în Dumnezeu. 

Nimic în această lume, nici gloria, nici bogăţia, 
nici ştiinţa sau orice lucru din lume, nu are puterea să ne 
satisfacă această căutare a sufletului după Dumnezeu. 
Aşa cum floarea - soarelui se orientează spre soare, tot la 
fel şi sufletul omului se îndreaptă spre Dumnezeu – 
izvorul adevăratei fericiri. Prin religie, inima omului află 
pacea, liniştea sufletească, mulţumirea, bucuria şi 
fericirea dorită. De aceea s-a spus cu dreptate că: 
„Dumnezeu este o Inimă care atrage inima noastră, care 
o vrea şi care, aşadar, o iubeşte”… Şi, atunci, nu numai 
raţiunea este aceea care zice: „Există Dumnezeu”, ci şi 
inima noastră strigă: „Eu iubesc pe Dumnezeu!” şi voinţa 
din noi proclamă: „Eu vreau pe Dumnezeu!” şi aşa, deo-
dată, „noi credem în Dumnezeu, sperăm în Dumnezeu, şi 
iubim pe Dumnezeu” – spunea E. Duplessy. 
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Iată glasul sufletului din noi, dovada inimii curate, 
care mărturiseşte adevărul existenţei lui Dumnezeu. 
Orice inimă, şi mai ales o inimă de mamă, cu dragostea şi 
devotamentul ei, curajul şi iubirea ei, nu poate fi produsul 
materiei brute, inerte şi insensibile. Într-o inimă de mamă 
se reflectă dragostea nemărginită a unei fiinţe divine, 
iubirea lui Dumnezeu. Victor Hugo spunea că: „Omul 
este cartea supremă, în fibrele inimii căruia citim că este 
un Dumnezeu”. 

Dar nu numai inima în înţelesul ei adânc şi 
spiritual, căci şi inima în înţelesul ei real, inima de carne, 
ne duce la adevărul existenţei lui Dumnezeu. Cum s-a 
făcut această bucată de carne, cu mecanismele, cu bătăile 
şi laboratoarele ei, în care se împrospătează sângele, 
această pompă aspiratoare – respingătoare, prin care trece 
zilnic, de mii de ori, sângele care se află în corpul unui 
om, într-un ritm mediu de 72 bătăi pe minut? Cine a făcut 
un astfel de organ care întreţine funcţionarea vieţii 
omului? Numai o minte prevăzătoare, o fiinţă atot-
înţeleaptă şi atotştiutoare, pe care omenirea a numit-o 
dintotdeauna Dumnezeu. 

Conştiinţa morală din noi este un alt argument 
prin care se poate dovedi existenţa lui Dumnezeu. Kant 
spunea: „Cerul înstelat, deasupra noastră, care ne umple 
de admiraţie, şi conştiinţa morală, dinlăuntrul nostru, 
care ne uimeşte, sunt două dintre căile cele mai sigure de 
a ajunge la convingerea existenţei lui Dumnezeu”. 

Conştiinţa morală din om şi ordinea morală din 
lume ne arată că există o lege morală eternă, care este 
mai presus de voinţa liberă a omului. Conştiinţa este 
glasul lui Dumnezeu din noi, care ne mustră pentru 
păcatele şi relele săvârşite şi aduce linişte în noi când 
facem binele. 
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OMUL MODERN 
ŞI CREDINŢA ÎN DUMNEZEU 
 

Problema existenţei lui Dumnezeu i-a preocupat 
pe oameni dintotdeauna. 

Descartes afirmă că „Existenţa lui Dumnezeu este 
cea mai sigură dintre toate teoremele geometriei”. 
Oamenii au ajuns să creadă în Dumnezeu plecând de la 
studierea atentă a naturii înconjurătoare, aşa cum spunea 
marele fizician Newton: „Acest minunat aranjament al 
planetelor şi cometelor nu poate fi decât opera unei 
Fiinţe atotputernice şi inteligente… Această fiinţă infinită 
guvernează totul şi poartă numele de Dumnezeu”. 

Din ordinea lucrurilor în acest univers îl deducem 
pe Dumnezeu. Dacă am intrat într-o casă şi am găsit-o 
curată şi toate lucrurile din ea puse în cea mai desăvârşită 
rânduială, dar nu ar fi nimeni înăuntru, atunci mintea 
noastră va spune: Aici a locuit cineva; o persoană 
inteligentă, cu multă pricepere şi multă dragoste pentru 
frumos, care a pus totul în ordine în această clădire. 

Tot la fel, pământul pe care trăim poate fi 
asemănat cu o casă foarte mare, în care totul este aranjat 
în cea mai desăvârşită ordine şi totul se mişcă după legi şi 
rânduieli foarte precise. Leibniz spunea că „aceste legi 
ale naturii nu depind de principiul necesităţii, cu 
adevărurile logice, aritmetice sau geometrice, ci de 
principiul înţelepciunii. Şi aceasta este una dintre cele 
mai eficace probe despre existenţa lui Dumnezeu”.  
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În faţa măreţei privelişti care ne înconjoară, 
mintea noastă înţelege şi recunoaşte, vrând-nevrând, 
existenţa lui Dumnezeu. Voltaire zice că „dacă e o 
greutate să crezi în Dumnezeu, e o absurditate să nu 
crezi în Dumnezeu”, iar La Bruyère adaugă: „Eu simt că 
un Dumnezeu există şi nu pot înţelege deloc că s-ar putea 
să nu existe… Sunt însă oameni care se depărtează de 
credinţa în Dumnezeu. Aceasta dovedeşte că în lume sunt 
monştri”. 

Deci, este clar. În istorie au existat oameni care au 
crezut în Dumnezeu, dar au fost şi persoane care L-au 
negat din rea-voinţă. Unii îşi bat joc de Dumnezeu şi de 
credinţă, căutând să dovedească – prin argumente 
ştiinţifice – că nu există Dumnezeu. Atenţie! Nimeni 
dintre voi să nu se înşele, crezând că ateismul (teoria care 
neagă existenţa lui Dumnezeu) este un rezultat al ştiinţei. 
Majoritatea oamenilor de ştiinţă crede în Dumnezeu şi 
nici unul dintre cei care cred în Dumnezeu nu poate 
susţine pe bună dreptate că necredinţa lui este un rezultat 
al cunoaşterii sale ştiinţifice. Pasteur spunea: „Cu cât 
studiez mai mult natura, cu atât mai adânc mă cuprinde 
o uimire evlavioasă faţă de Dumnezeu”, iar Boyle adăuga 
că: „Adevăratul cercetător al naturii nicăieri nu poate 
pătrunde în cunoaşterea tainelor creaţiei Universului 
fără a vedea degetul lui Dumnezeu”. Armand Gautier, 
membru al Academiei de ştiinţe din Paris, susţinea că: 
„Este o ştiinţă pe dos aceea care îndrăzneşte să asigure 
că numai materia există şi că numai legile ei guvernează 
lumea”. 

Din afirmaţia câtorva oameni de ştiinţă se poate 
vedea destul de clar că necredinţa nu este nicidecum un 
rezultat dobândit prin cercetări ştiinţifice, ci un produs al 
nebuniei omului, care, în mândria şi răzvrătirea lui, se 
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înalţă împotriva lui Dumnezeu. Iată ce ne spune cartea lui 
Dumnezeu - Biblia - despre aceste persoane: „Zis-a cel 
nebun întru inima sa: Nu este Dumnezeu!” (Ps. 13,1)”. 
Degeaba încearcă oamenii de astăzi să arate că necredinţa 
lor ar fi o deducţie a ştiinţei. Argumentele lor fac o 
impresie oarecare asupra câtorva oameni, dar numai 
asupra lor. Deoarece ateismul ştiinţific nu este decât o 
minciună. 

Profesorul Nicolae Paulescu spunea că: „Puţina 
ştiinţă m-a îndepărtat de Dumnezeu la tinereţe”. Auzim 
pe foarte mulţi din zilele noastre că vor să creadă în 
Dumnezeu, dar nu pot din cauza evenimentelor care se 
desfăşoară în lume. Iată ce spune Biblia tuturor celor ce 
zic că nu pot crede în Dumnezeu: „Oare mâna Domnului 
nu poate mântui? Ori Şi-a făcut El auzul greu, aşa ca să 
nu poată auzi? Nu, ci greşalele voastre vă despart de 
Dumnezeu şi din pricina păcatelor voastre Şi-a întors El 
faţa de la voi, aşa ca peste voi să nu fie milă. Că mâinile 
voastre spurcate sunt cu sânge şi cu păcate degetele 
voastre; buzele voastre, şi ele nelegiuire au grăit iar 
limba voastră cugetă nedreptate. Nimeni nu vorbeşte ce e 
drept, nici că există judecată adevărată; ci nădejdea şi-o 
pun în deşertăciuni şi îndrugă vorbe goale; căci ei 
răutate zămislesc şi fărădelege nasc” (Isaia LIX 1-4). 

Cei mai mulţi îl neagă pe Dumnezeu pentru că vor 
să fie liberi, ca nimeni să nu-i poată trage la răspundere 
pentru păcatele şi relele pe care le-au făcut. Sunt alţii din 
vremea noastră care cred în Dumnezeu, că există Cineva 
deasupra lumii, dar în schimb se poartă ca şi când acel 
Cineva – Dumnezeu n-ar exista. 

Am întâlnit persoane care m-au întrebat: „Dacă 
Dumnezeu există, de ce este atâta suferinţă în lume, de ce 
suferă tocmai cei nevinovaţi, iar celor răi le merge bine 
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toată viaţa?” Un lucru trebuie ştiut: Dumnezeu nu 
doarme, iar în Biblie se spune că un fir de păr nu cade 
fără ştirea lui Dumnezeu. Nepătrunse sunt căile lui 
Dumnezeu. Pe unii Dumnezeu îi apropie şi-i întăreşte în 
credinţă prin încercări. Cu toţii avem nevoie de 
Dumnezeu. Unica salvare a omenirii este întoarcerea la 
Dumnezeu cu toată fiinţa. 

Să mărturisim credinţa în Dumnezeu prin cuvânt 
dar şi prin faptă! 
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DUMNEZEU ESTE UNUL 
ÎNTREIT ÎN PERSOANE 
(Sfânta Treime) 
 

Cea mai concisă definiţie despre Dumnezeu o 
aflăm în Biblie: „Dumnezeu este iubire” (1 Ioan IV16). 
Întotdeauna, când rostim cuvântul „iubire” , ne gândim la 
cel puţin două persoane. Însă adevărata iubire jertfelnică 
şi creatoare se află numai acolo unde sunt trei persoane. 
Unde sunt doar două persoane se află o iubire egoistă, de 
interes; te iubesc ca să mă iubeşti şi tu pe mine. 
Adevărata iubire o aflăm între cele trei persoane care 
alcătuiesc o familie: tata, mama şi copilul (copiii). 
Familia este o icoană a Sfintei Treimi. 

Potrivit învăţăturii Bisericii, bazată pe Sfânta 
Scriptură, Dumnezeu este Unul întreit în persoane: Tatăl, 
Fiul şi Sfântul Duh, care la un loc formează o singură 
dumnezeire. Credinţa în Sfânta Treime este învăţătura 
specifică pentru creştinism. 

De-a lungul istoriei, s-a încercat să se explice 
misterul Sfintei Treimi, folosindu-se diferite asemănări şi 
apelându-se la comparaţii. Un copac are trei părţi: 
rădăcină, tulpină şi coroană. De asemenea, focul are trei 
elemente. Timpul se împarte în trei: trecutul, prezentul şi 
viitorul. 

Cu adevărat Dumnezeu este Unul, dar în trei 
Persoane. Şi, ca să înţelegem mai bine acest adevăr, să 
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luăm următorul exemplu: mergem cu cineva să ne 
plimbăm într-un parc, pe la amiază. Dacă ne uităm în sus, 
vom vedea soarele strălucind. Mergând mai departe, 
întâlnim un lac cu apă liniştită. Dacă vom privi mai atent, 
vom vedea soarele strălucind pe luciul apei. Tot stând pe 
malul apei, ne vine ideea să ne scoatem oglinda din geantă 
şi să ne privim chipul, dar vom vedea soarele strălucind 
puternic în oglindă. Oare sunt trei sori? Nu, este unul şi 
acelaşi, dar văzut sub trei aspecte. Tot la fel este şi cu 
Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh formează un 
singur Dumnezeu, o singură Dumnezeire. Dumnezeu este 
unul singur şi nimeni nu a fost înaintea Lui. 

În vechime, ca şi astăzi, multe persoane nu 
înţelegeau cum Dumnezeu este Unul, dar în trei 
Persoane. Din această neînţelegere au apărut unele erezii, 
învăţături greşite, abateri de la credinţa adevărată. 

Să ne întoarcem la istoria Bisericii Universale. 
Primul sinod ecumenic (un fel de congres mare, al tuturor 
bisericilor) s-a ţinut în anul 325, în localitatea Niceea, în 
Imperiul Bizantin, pe vremea împăratului Constantin Cel 
Mare, ajuns mai târziu sfânt pentru faptele sale deosebite 
în apărarea Bisericii. Sinodul a fost convocat pentru 
combaterea ereziei lui Arie, care spunea că Iisus Hristos 
nu este Fiul lui Dumnezeu şi că nu are aceeaşi fiinţă cu 
Tatăl Cel Ceresc. Deci, Arie nega adevărul despre Sfânta 
Treime. În timpul Sinodului, la una dintre şedinţe, s-a 
ridicat un părinte episcop înţelept din Trimitundia, pe 
nume Spiridon, care a explicat învăţătura despre Sfânta 
Treime, făcând următoarea experienţă: a luat în mână o 
cărămidă şi a zis: „Această cărămidă este formată din 
trei părţi: pământ, apă şi foc. La fel şi Dumnezeu, unul 
fiind, poate exista în trei persoane”. 
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Pe când rostea aceste cuvinte, a strâns cărămida în 
mâinile sale şi, prin puterea lui Dumnezeu, cărămida s-a 
desfăcut în cele trei elemente ale sale: în sus s-a ridicat o 
flacără, în jos a curs apa, iar în mâinile lui a rămas 
pământul (lutul). 

Întreaga Biblie, de la un capăt la celălalt, măr-
turiseşte adevărul despre Sfânta Treime. După ce a creat 
tot ceea ce vedem în jurul nostru, Dumnezeu a zis: „Să 
facem om după chipul şi asemănarea Noastră” (Facere 
I26). Expresia din Biblie „să facem” arată că e vorba de 
mai multe persoane care s-au hotărât să-l facă pe om. 
Aceste Persoane sunt Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, care 
alcătuiesc o singură dumnezeire. 

Tot în Biblie citim că patriarhului Avraam i s-a 
arătat într-o zi, înaintea cortului său, trei tineri. „Domnul 
i S-a arătat lui Avraam, la stejarul Mamvri, pe când el 
şedea în pragul cortului său sub zăduful amiezii. Şi, 
ridicându-şi el ochii, s-a uitat; şi, iată, trei Oameni îi 
stăteau în faţă; şi, de cum I-a văzut, a alergat din pragul 
cortului său în întâmpinarea Lor şi s-a închinat până la 
pământ. Şi a zis: Doamne, dac-am aflat har în ochii Tăi, 
nu-l ocoli pe robul Tău!”. (Facere XVIII1-3). De 
asemenea, la Botezul Mântuitorului Iisus Hristos, s-a 
arătat Sfânta Treime. În timp ce Iisus se afla în apă, 
Duhul Sfânt a coborât peste El sub chipul unui porumbel 
strălucitor, iar un glas din cer a strigat: „Acesta este Fiul 
Meu Cel iubit, întru Care am binevoit” (Matei III17). 

În ziua Învierii, Iisus a trimis pe ucenicii săi să 
propovăduiască Evanghelia: „Drept aceea, mergeţi şi 
învăţaţi toate neamurile (popoarele), botezându-le în 
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 
XXVIII19). 
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DUMNEZEU ESTE ADEVĂRAT 
 

După ce a avut loc Cina cea de Taină, joi seara, cu 
o zi înainte de a fi răstignit pe Cruce, Mântuitorul s-a 
adresat ucenicilor, îndemnându-i să creadă în Dumnezeu, 
care este adevărul absolut: „Să nu se tulbure inima 
voastră; credeţi în Dumnezeu, şi în Mine credeţi … Eu 
sunt CALEA, ADEVĂRUL şi VIAŢA” (Ioan XIV 1-6). 

Atunci când spunem că DUMNEZEU ESTE 
ADEVĂRAT înţelegem că El spune numai adevărul; tot 
ce a vorbit Dumnezeu în Biblie, prin prooroci, iar în cele 
din urmă prin însuşi Fiul Său – Domnul nostru Iisus 
Hristos –, este adevărat (Evrei I 1-2). Adevărul existenţei 
lui Dumnezeu în acest univers este atât de evident, pentru 
orice minte sănătoasă şi lucidă, încât nu mai poate fi pus 
la îndoială. Pentru foarte mulţi oameni însă, chiar din 
vremea noastră, adevărul existenţei lui Dumnezeu este un 
mare semn de întrebare, însoţit de un mare chin sufletesc. 
Toma cel necredincios din Evanghelie trăieşte încă în 
sufletele multora dintre noi, care se mulţumesc cu o carte 
care vorbeşte despre Dumnezeu, sau cu câteva articole 
din presă pe marginea acestui subiect inepuizabil. Nu-i 
satisface nici chiar o predică înflăcărată despre 
Dumnezeu şi nici o meditaţie adâncă asupra naturii, în 
care se vede clar amprenta lui Dumnezeu, precum urma 
paşilor prin zăpadă. Aceste persoane şovăielnice în 
credinţă vor mai mult; să-L pipăie cu mâna lor pe 
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Dumnezeu, să-L vadă cu ochii lor liberi sau cu ajutorul 
telescoapelor sau al microscoapelor. Vor să-I audă 
personal vocea – glasul lui dumnezeiesc. 

Aceste persoane nu-şi dau seama de imper-
fecţiunea simţurilor noastre şi de relativitatea facultăţilor 
noastre sufleteşti, create şi adaptate condiţiilor de viaţă 
pământească şi nu pentru a cuprinde cu mijloace atât de 
slabe şi limitate perfecţiunea absolută şi eternă. 

Raţiunea omului este limitată. Oricât de 
cunoscător ar fi cineva, nu poate cuprinde cu mintea lui 
infinitul care este Dumnezeu. A încerca să introduci 
măreţia lui Dumnezeu în mintea noastră este ca şi când ai 
încerca să faci ceea ce vrea acel copil din vremea 
Fericitului Augustin, să mute apa oceanului Pacific într-o 
mică gropiţă, cât o scoică. 

De la acele persoane atee, care-L neagă cu 
desăvârşire pe Dumnezeu, pe motiv că nu-L văd, trecem 
la o altă categorie de oameni – panteiştii – care-L 
confundă pe Dumnezeu cu natura. Totul este Dumnezeu 
şi Dumnezeu este totul. Numai Dumnezeu există. Lumea 
este Dumnezeu şi Dumnezeu este identic cu lumea. Sau, 
cu alte cuvinte, Dumnezeu e sufletul lumii şi lumea e 
corpul lui Dumnezeu. Aceste afirmaţii sunt total greşite şi 
lipsite de adevăr. Una este lumea şi altul este Dumnezeu 
– două realităţi distincte, dar în strânsă legătură una cu 
cealaltă. Dumnezeu se află în afara lumii, dar poartă de 
grijă acesteia. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de 
lume se numeşte providenţă sau pronie divină.  

Dumnezeu este fără de început, din veşnicie, de 
când lumea are un început şi va avea şi un sfârşit. 
Dumnezeu este necreat, nu e făcut de nimeni, căci altfel 
n-ar mai fi Dumnezeu. El este atotputernic şi veşnic. 
Lumea a fost creată de Dumnezeu, care i-a dat şi viaţă. 
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Între atei şi panteişti se află o altă grupare de 
oameni, scepticii, adică indiferenţi faţă de Dumnezeu. Ei 
spun că nu se poate şti dacă există Dumnezeu. Poate că 
da, poate că nu, cine ştie, zic ei… Unii ca aceştia răspund 
ca învăţatul care zice: Nici nu L-am căutat, nici nu L-am 
aflat… E gravă şi atitudinea acestor oameni, care în viaţă 
se comportă ca şi când Dumnezeu n-ar exista. 

Adevărul existenţei lui Dumnezeu a fost scos în 
evidenţă şi prin venirea Mântuitorului Iisus Hristos – Fiul 
lui Dumnezeu - în lume. La cuvintele lui Filip, „Doamne, 
arată-ni-L nouă pe Dumnezeu Tatăl şi ne e de ajuns”, 
Iisus a zis: „De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, şi nu M-ai 
cunoscut? Cel ce M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl; 
şi cum zici tu: Arată-ni-L nouă pe Tatăl? Nu crezi că Eu 
sunt întru Tatăl şi că Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe 
care Eu vi le grăiesc, nu de la Mine le grăiesc, ci Tatăl – 
Cel care rămâne întru Mine – face lucrurile Sale”      
(Ioan XIV 8-10). 

Învăţătura şi viaţa Domnului Iisus Hristos sunt 
numai adevăruri, fiindcă El, ca Fiu al lui Dumnezeu, este 
însuşi adevărul întrupat. Chiar Mântuitorul Hristos a spus 
despre Sine astfel: „Eu pentru aceasta M-am născut, şi 
pentru aceasta am venit în lume: ca să mărturisesc pentru 
adevăr” (Ioan XVIII37). Trebuie să primim şi să credem 
tot ce a spus Dumnezeu în Biblie, chiar dacă unele dintre 
adevărurile Sale nu le putem pătrunde cu mintea noastră 
în adâncul lor înţeles. Faptul că Dumnezeu este însuşi 
adevărul, că El spune numai adevărul este un îndemn 
deosebit pentru fiecare dintre noi să mărturisim în viaţă 
adevărul şi să trăim după adevăr. 

Ateismul este o minciună lipsită de fundamentul 
ştiinţific. El nu este rezultatul ştiinţific, ci rod al 
ignoranţei şi al necunoaşterii adevărului. Singurul adevăr 



ĭ ĭ ĭ ĭ                                                            Mare este Dumnezeu 

 76

universal, veşnic şi neschimbător, în acest univers este 
Dumnezeu. 
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ÎNSUŞIRILE LUI DUMNEZEU 
 

Cuvintele omeneşti sunt neputincioase pentru a 
prezenta fiinţa lui Dumnezeu, care este de nepătruns cu 
mintea umană. El este mai presus de orice nume dat de 
noi, oamenii. Dionisie Areopagitul, în „Despre nume 
divine”, scrie despre numirile date lui Dumnezeu: „Oare 
nu acesta este numele lui, cu adevărat minunat, că este 
mai presus de orice nume?… Dar înţelepţii în cele 
dumnezeieşti Îl laudă prin multe nume…, ca bun, ca 
frumos , ca înţelept, ca vrednic şi iubit, ca dumnezeul 
dumnezeilor, ca Domnul domnilor, ca Sfântul sfinţilor, 
ca veşnic, ca Cel ce este, ca fiind cauza veacurilor, ca 
dătătorul de viaţă, ca înţelepciune şi ca minte luminată, 
ca raţiune (cuvânt) şi cunoscător, ca mai presus de 
toate comorile a toată cunoştinţa, ca putere, ca 
stăpânitor etc.”. 

Dumnezeu este o persoană vie, spirituală, care a 
adus la viaţă întregul univers. Între El şi noi, omenii, sunt 
legături de iubire care ne fac să ne apropiem şi să ne 
cunoaştem. Ţinta vieţii unui credincios este de a-L 
cunoaşte îndeaproape pe Dumnezeu – izvorul vieţii 
veşnice. Despre cunoaşterea lui Dumnezeu, Sfântul Ioan 
Evanghelistul spune următoarele cuvinte: „Iar viaţa 
veşnică aceasta este: Să Te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai 
trimis” (Ioan XVII 3). 
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Pe Dumnezeu îl putem cunoaşte admirând creaţia 
Lui, adică tot ce vedem în jurul nostru. Trebuie să 
precizăm de la început că între însuşirile lui Dumnezeu şi 
între însuşirile oamenilor se află marea deosebire. De 
exemplu, putem să spunem despre o persoană anume că 
este bună, dar nu putem spune că este bunătatea absolută, 
deoarece acel om bun, pe care-l vedem astăzi, mâine 
poate să ne facă un mare rău. Acest lucru se întâmplă 
foarte des între oameni. Acel om căruia i-ai făcut un bine 
în viaţă, pe care l-ai ajutat cu ceva, poate să-ţi devină cel 
mai mare duşman. La Dumnezeu nu se întâmplă aşa. Una 
dintre însuşirile Lui este statornicia. 

Dar ce sunt însuşirile lui Dumnezeu? 
Prin însuşirile lui Dumnezeu înţelegem lucrările 

Sale în lume, prin care El ni se descoperă nouă, 
oamenilor. În loc de însuşiri, putem folosi termenul de 
atributele fiinţei lui Dumnezeu. Aceste atribute sau 
însuşiri ne fac o prezentare a lui Dumnezeu. Ele nu sunt 
create, nu sunt rezultatul, efortul activităţii Sale, nu sunt 
adaosuri, în timp, la fiinţa Sa; Dumnezeu le are în 
veşnicie, ele sunt una cu El, ele sunt însăşi fiinţa Sa, ele 
sunt absolut desăvârşite şi neschimbătoare. Atunci când 
spunem că Dumnezeu este Sfânt, înţelegem că El este 
însăşi Sfinţenia , sau, când spunem că Dumnezeu este 
bun, ne gândim la binele suprem, care se identifică cu 
persoana lui Dumnezeu, după cum spune Evanghelia: 
„Nimeni nu este bun, decât numai unul - Dumnezeu” 
(Luca XVIII 19). Tot ce este bun în lumea aceasta 
izvorăşte din Dumnezeu, precum scrie Sfântul Apostol 
Iacob: „Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus 
este, pogorându-se de la Părintele luminilor, la care nu 
există primenire sau umbră de schimbare” (Iacob I17). 
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  Însuşirile lui Dumnezeu sunt foarte multe şi nu le 
putem cunoaşte pe toate, ci numai pe acelea pe care ni  
le-a descoperit Dumnezeu. Chiar şi pe unele dintre 
acestea nu le putem cunoaşte în chip deplin; ele rămân 
pentru noi o taină de nepătruns. Ele sunt un fel de ferestre 
deschise spre Dumnezeu, prin care să-L vedem şi să-L 
cunoaştem mai bine. Pentru o mai bună cunoaştere a 
acestor însuşiri ale lui Dumnezeu, Sfânta Biserică, pe 
baza Bibliei, a făcut o împărţire a însuşirilor lui 
Dumnezeu. 
 

1. Însuşiri naturale, care ţin de natura sau de fiinţa 
lui Dumnezeu. 
  Acestea sunt:  
a) aseietatea, adică Dumnezeu este izvorul întregii 
existenţe. El este existenţa supremă, El există prin Sine, 
nu depinde de nimeni;  
b) spiritualitatea,  
c) atotprezenţa lui Dumnezeu în univers, 
d) veşnicia, 
e) neschimbabilitatea, 
f) atotputernicia, 
g) infinitatea, 
 

2. Însuşiri intelectuale:  
a) atotştiinţa lui Dumnezeu, 
b) atotînţelepciunea, 
 

3. Însuşiri morale. Acestea sunt:  
Dreptatea şi mila, 
Sfinţenia lui Dumnezeu, 
Bunătatea şi iubirea lui Dumnezeu. 
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Aşa cum spuneam mai sus, pe toate aceste însuşiri 
Dumnezeu le are dintru început şi ele ţin de fiinţa lui din 
veşnicie. Ele ne dau o imagine despre ce este Dumnezeu. 
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DUMNEZEU ESTE VEŞNIC 
 

Întotdeauna, când rostim cuvântul DUMNEZEU, 
ne gândim la o fiinţă atotputernică, care a creat acest 
Univers uriaş care ne înconjoară. Tot ce vedem noi în 
jurul nostru – pământul, soarele, animalele, pomii, 
oamenii, florile – au un început şi vor avea şi un sfârşit. 
Orice lucru care începe trebuie să se sfârşească. Numai o 
singură fiinţă este fără de început şi fără de sfârşit: 
DUMNEZEU. El se află deasupra timpului şi a spaţiului. 
Pe El nu L-a creat nimeni; există prin El însuşi, nu are 
nici început şi nici sfârşit. Aţi observat că un verb se 
conjugă la cele trei timpuri: prezent, trecut, viitor. El este 
un prezent continuu, deoarece El cuprinde deodată tot 
timpul. Timpul este un mic fragment din Dumnezeu, 
adică este lucrarea lui Dumnezeu. Această însuşire a lui 
Dumnezeu, de a nu avea început dar nici sfârşit, de a fi 
dintotdeauna şi deasupra timpului se numeşte veşnicie. 

Într-un sat erau adunaţi mai mulţi tineri, la 
căminul cultural. Printre ei se afla şi un bătrân înţelept. 
Fiecare dintre tineri căuta să spună câte ceva din ce ştia. 
În cele din urmă, bătrânul, care-i ascultase pe toţi, le-a 
zis: „Am să vă pun şi eu o întrebare; care este cel mai 
lung şi cel mai scurt cuvânt dintre toate?” Tinerii au 
început să dea tot felul de exemple, dar nici unul n-a 
răspuns aşa cum trebuia. Atunci, tinerii l-au rugat pe 
bătrân să răspundă tot el la întrebare. Şi bătrânul a zis: 
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„Cel mai lung cuvânt este veşnicie, iar cel mai scurt este 
acum”. 

Bătrânul a avut dreptate. Cuvântul veşnicie nu are 
sfârşit, în timp ce cuvântul acum durează numai o clipă. 
Dacă nu ne alipim de Hristos, le-a spus bătrânul tinerilor, 
suntem pierduţi pe veci. De noi depinde să stăm în 
veşnicie cu Dumnezeu. Pe fiecare dintre noi trebuie să ne 
intereseze veşnicia, adică viaţa de dincolo, care este 
veşnică. Un călugăr din pustiul Egiptului istorisea într-un 
jurnal al său: „Tatăl meu era un funcţionar bine cunoscut. 
Deşi nu avea averi, era plin de milă faţă de cei săraci şi 
nenorociţi. Când a simţit că i se apropie sfârşitul, m-a 
chemat la sine, mi-a arătat banii şi bogăţiile sale, 
zicându-mi: «Iubitul meu fiu, ştiu că nu voi mai trăi mult 
şi, înainte de a muri, voiesc să-mi pun la punct toate 
problemele. Voiesc să-ţi pun mai întâi o întrebare la care 
trebuie să-mi răspunzi acum. Iată, aici sunt banii şi 
averile mele. Să te las în grija lor sau să te las în grija lui 
Dumnezeu?» I-am răspuns imediat, hotărât: «Pun veşni-
cia înaintea celor trecătoare, de aceea îmi aleg pe 
Dumnezeu care e veşnic şi renunţ la toate aceste avuţii 
pe care rugina le roade şi hoţii le fură.»”. 

Biblia este cartea veşniciei, ea ne arată cum să 
dobândim veşnicia şi tot ea ne vorbeşte despre veşnicia 
lui Dumnezeu. Iată, de pildă cum citim în Psaltire: „Mai 
înainte de a se fi făcut munţii, şi de a se fi plăsmuit 
pământul şi lumea lui, din veşnicie până-n veşnicie Tu 
eşti” (Ps. 89, 2), sau: „Întru-nceput Tu, Doamne, pă-
mântul l-ai întemeiat şi cerurile sunt lucrurile mâinilor 
Tale; ele vor pieri, dar Tu rămâi şi toate ca o haină se 
vor învechi; ca pe o velinţă le vei împătura şi se vor 
schimba, dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor sfârşi” 
(Ps. 101, 25-27). 
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Vorbind despre veşnicia lui Dumnezeu, Sfântul 
Ioan Evanghelistul scrie: „Eu sunt Alfa şi Omega (prima 
şi ultima literă din alfabetul grecesc), zice Domnul 
Dumnezeu, Cel–ce–este; Cel–ce–era şi Cel ce Vine, 
Atotţiitorul” (Apoc. 1, 8), iar Sirah din Vechiul 
Testament spune: „El a pus în rânduială măreţiile 
înţelepciunii Sale, căci El e din veşnicie şi pentru veş-
nicie; de vreme ce la El nu-i nici adaos, nici micşorare,  
n-are nevoie de sfatul nimănui” (Sirah, cap. 42, 21). 

Înaintea lui Dumnezeu, o mie de ani sunt ca o zi, 
iar o zi ca o mie de ani, ne spune Psalmistul David (Ps. 
89, 4). Marele fizician Isaac Newton are o carte foarte 
interesantă, numită Principii, în care vorbeşte despre 
natura şi însuşirile lui Dumnezeu. Printre altele, el spune 
că: „Cel Prea Înalt -. Dumnezeu – este o fiinţă infinită, 
veşnică. El este veşnic, infinit, atotputernic şi atotştiutor, 
adică există din toată veşnicia trecută şi în toată veşnicia 
viitoare şi e prezent în tot spaţiul nemărginit”. 

Poate careva dintre voi vă spuneţi în gând: nu este 
numai Dumnezeu veşnic. Şi îngerii din cer sunt veşnici, 
şi sufletele oamenilor, după moarte, sunt veşnice. Este 
adevărat că şi îngerii şi sufletele oamenilor au veşnicie, 
nu mor niciodată; dar între veşnicia aceasta şi veşnicia lui 
Dumnezeu este o mare deosebire. Dumnezeu este veşnic 
prin El însuşi iar îngerii sau sufletele noastre au primit 
veşnicia de la Dumnezeu. Deci această veşnicie are un 
început; această veşnicie a îngerilor nu este totală, nu este 
absolută şi independentă, s-a dat de Dumnezeu în timp şi 
depinde de puterea lui Dumnezeu prin care stă şi există. 

Singur Dumnezeu are veşnicia deplină. Să privim 
la un cer sau o sferă. Nu se vede nici începutul şi nici 
sfârşitul lor. Aşa este şi Dumnezeu. 
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ATOTŞTIINŢA LUI DUMNEZEU 
 

Dumnezeu este veşnic, adică fără de început şi 
fără de sfârşit. El cuprinde tot universul şi se află 
pretutindeni în acelaşi timp. De aici rezultă, în mod logic, 
că Dumnezeu cunoaşte tot ce se întâmplă în univers. 
Biblia ne spune că „Şi-n faţa Lui nici o făptură nu-i 
ascunsă, ci toate sunt goale şi descoperite în ochii Celui 
căruia noi vom da socoteală” (Evrei IV13). 

Atotştiinţa lui Dumnezeu se poate asemăna cu o 
oglindă imensă şi foarte curată, în care se reflectă totul, 
prin care se ştie totul, de care nu poate fi ascuns nimic. 
„Domnul a privit din cer, pe toţi fiii oamenilor i-a văzut; 
din locul pe care Şi l-a gătit i-a văzut pe toţi cei ce locuiesc 
pământul, El, Cel ce singur le-a plăsmuit inimile, Cel ce 
toate lucrurile lor le pricepe” (Ps. 32,13-15). 

Am citit într-un ziar despre un furt într-un mare 
magazin din New York. Un tânăr a intrat într-o 
autoservire. Aşa cum facem toţi cumpărătorii, a luat şi el 
un coş şi a început să se plimbe prin magazin de la un 
capăt la celălalt, aruncându-şi ochii peste tot. A pus în 
coş câteva lucruri de mică valoare, după care a mai luat 
un obiect de mare valoare, pe care l-a ascuns în 
buzunarul drept al hainei, crezând că el nu poate fi 
observat de vânzătorii de la casă în acel furnicar de 
oameni ce mişunau prin magazin. Când a ajuns la locul 
de plată, după ce a scos din coş tot ce avea, casiera l-a 
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întrebat: „Acestea sunt toate lucrurile? Mai aveţi şi 
altceva?” „N-am luat nimic în afară de ce se vede în faţa 
dumneavoastră”. „Dar în buzunarul drept al hainei ce 
aveţi?” În acel timp, unul dintre poliţiştii care 
supravegheau magazinul a băgat mâna în buzunarul lui şi 
a scos obiectul cu pricina. Este uşor de înţeles ce s-a 
întâmplat mai departe. Acel tânăr aventurier credea că 
nimeni nu-l vede, dar s-a înşelat amarnic. Pe pereţii ma-
gazinului erau nişte oglinzi mari, în care supraveghetorii 
vedeau mişcările fiecărui cumpărător. 

Un fir de păr nu cade fără ştirea lui Dumnezeu. El 
vede totul. Un tată a plecat cu feciorul lui la furat pepeni, 
pe un câmp. Era noapte, linişte deplină. Ajungând la 
locul cu pepeni, s-a uitat tatăl bine, în stânga, în dreapta, 
să nu fie cineva prin apropiere, după care a început să 
bage repede pepeni în sac. Deodată, copilul îi zise: „Tată, 
sus te-ai uitat dacă este cineva?” Auzind aceste cuvinte, 
tatăl şi-a dat seama de greşeală şi de faptul că Dumnezeu 
vede toate, a lăsat pepenii şi a plecat acasă, căindu-se de 
păcatul săvârşit. 

Dumnezeu aude totul şi vede orice mişcare a 
noastră pe pământ. Psalmistul David a întrebat: „Cel ce a 
sădit urechea, El oare nu aude? Cel ce a plăsmuit ochiul, 
El oare nu-nţelege?” (Ps. 93,9). 

Dumnezeu cunoaşte trecutul, prezentul, dar şi 
viitorul, deoarece El se află deasupra timpului. Preştiinţa 
lui Dumnezeu nu trebuie confundată cu predestinaţia. 
Sunt unele persoane care susţin că Dumnezeu pre-
destinează pe fiecare om; care să meargă în rai, care să 
meargă în iad şi ce să se întâmple cu viaţa fiecăruia. 
Acest lucru nu este adevărat, căci „Cel ce voieşte ca toţi 
oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să 
vină” (1 Timotei, II4). 
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Una este preştiinţa şi alta este predestinaţia. De 
exemplu, dacă un doctor a consultat un bolnav şi-i spune 
că nu mai are mult de trăit acest lucru nu înseamnă că 
doctorul l-a influenţat să moară. La fel şi Dumnezeu, ne 
cunoaşte mersul vieţii noastre dinainte, dar nu ne 
îndeamnă la rău. El ne vrea numai binele. Noi, oamenii, 
avem o cunoaştere foarte limitată. Pentru noi rămân 
multe lucruri şi fenomene din natură pe care încă nu le 
cunoaştem. Sfântul Apostol Pavel spune: „O, adâncul 
bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât 
sunt căile Lui de necercetat şi judecăţile Sale de 
nepătruns?” (Rom. XI33). Pe bună dreptate, marele filosof 
grec Socrate a răspuns ucenicilor săi înainte de moarte: 
„Ştiu că nu ştiu nimic”. Prin această mărturisire, marele 
cugetător a recunoscut că ceea ce ştie el este foarte puţin, 
este aproape nimic faţă de ceea ce nu ştie, faţă de întinsul 
domeniu în care n-a putut pătrunde cu mintea lui. Acest 
răspuns este valabil pentru ştiinţa omenească din toate 
timpurile şi din toate locurile, fiindcă noi nu vom putea 
şti niciodată totul. Ştiind bine că Dumnezeu este 
atotştiutor, să fim cu luare aminte ce facem în viaţă: „Că 
nu este nimic ascuns care să nu ajungă necunoscut şi 
nimic tainic care să nu se cunoască şi să nu vină la 
lumina zilei” (Luca VIII17). 
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DUMNEZEU ESTE DREPT 
 

Dreptatea este una dintre însuşirile morale ale lui 
Dumnezeu, care întotdeauna se manifestă cu milă şi 
iubire faţă de noi, aşa cum spune un proverb ebraic: 
„Dumnezeu stă pe scaunul dreptăţii o oră iar pe scaunul 
iubirii douăzeci şi trei de ore”. Aceste însuşiri, dreptatea 
şi iubirea, se întrepătrund minunat în fiinţa lui 
Dumnezeu, fără a se desfiinţa. 

Se spune în popor că „Dumnezeu este bun dar 
este şi drept”. De curând, am avut ocazia să văd un 
album cu picturi celebre ale marelui pictor Paul Robert. 
Atenţia mi s-a oprit asupra a două tablouri semnificative: 
unul reprezentând dreptatea iar celălalt pacea. 

În cel dintâi, se văd bărbaţi şi femei, certându-se 
şi luptând unii cu alţii pentru apărarea drepturilor călcate 
în picioare. Şi, cu toate sforţările lor, observi că nu vor 
reuşi să-şi facă singuri dreptate. Deasupra lor, o femeie 
înveşmântată în alb ţine în mâna dreaptă o balanţă şi în 
dreapta o sabie – simbol al dreptăţii. Ea este înconjurată 
de judecători şi avocaţi, în robe negre, care privesc la ea 
încurcaţi în îndeplinirea îndatoririlor lor, de a da tuturor 
dreptate. În mijlocul tabloului – o carte deschisă, aşezată 
la picioarele dreptăţii, spre vârful sabiei. Dreptatea pare a 
zice: „În zadar vă pierdeţi vremea, de nu căutaţi în 
cartea sfântă şi nu faceţi ce scrie în ea?” În partea de sus 
a tabloului, pe o panglică, se află înscrise cuvintele din 
Pildele lui Solomon: „Dreptatea înalţă popoarele”.  
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Celălalt tablou reprezintă pogorârea păcii pe 
pământ: o femeie alegorică înveşmântată în haine cereşti, 
frumoase şi pline de farmec: pacea care coboară pe 
pământ, ca un voal alb de mireasă. În primul plan, o 
mulţime de bărbaţi, femei şi copii, care, cu bucurie, 
aleargă întru întâmpinarea păcii.  

Primul tablou îl condiţionează pe cel de-al doilea. 
În adevăr, pacea nu va domni pe pământ, decât în ziua în 
care va domni dreptatea. Un lucru foarte important 
trebuie reţinut din aceste tablouri: Dumnezeu nu este 
drept fără să fie milostiv, şi nu este milostiv fără să fie 
drept. Un lucru nu trebuie să uităm: Dumnezeu nu 
doarme. Singură dreptatea dumnezeiască este fără nici o 
greşeală şi fără nici o părtinire. Acest lucru este foarte 
bine argumentat în Sfânta Scriptură – Cartea Cărţilor: 
„Drept eşti, Doamne, şi drepte sunt judecăţile Tale” (Ps. 
118,137); „Scoală-Te, Doamne, şi ia aminte la judecata 
mea”, zice psalmistul David (34,23), sau: „Limba mea va 
grăi dreptatea Ta” (34,28), sau „Tinde mila Ta celor ce 
Te cunosc pe Tine şi dreptatea Ta , celor drepţi la inimă” 
(Ps. 35,10). 

Iisus Hristos este drept şi El ne va răsplătii în Ziua 
judecăţii după faptele noastre săvârşite aici pe pământ, 
bune sau rele: „Căci Fiul Omului va să vină întru Slava 
Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia 
după faptele lui” (Matei XVI27);. 

Un părinte asemăna viaţa omenească cu o piesă de 
teatru în care apar cele mai diferite personaje: regi, mi-
niştri, bogaţi, săraci, cenuşărese, cerşetori etc., inter-
pretate de artişti de valoare. La sfârşitul spectacolului, 
lumea răsplăteşte cu aplauze îndelungate pe artistul care a 
jucat cel mai bine, indiferent de rolul pe care acesta l-a 
avut: rege sau cerşetor. Această manifestare a celor 
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prezenţi la teatru poate fi o bună asemănare cu dreptatea 
dumnezeiască. 

Dumnezeu nu se uită la faţa omului, ci la inima şi 
la faptele lui săvârşite în viaţă. Pe Dumnezeu nu-L 
interesează ce funcţie sau ce grad am avut, ci felul cum 
ne-am comportat în viaţă faţă de cei din jur şi cum ne-am 
îndeplinit cuvântul Sfintei Scripturi. Într-o zi, m-a oprit 
un necredincios şi mi-a pus următoarea întrebare: 
„Părinte, dacă Dumnezeu este drept, după cum spune şi 
Biblia, de ce nu face dreptate? De ce unuia care este om 
rău îi este bine, iar altul suferă pe nedrept?” Dumnezeu 
nu este despotul, satrapul sau jandarmul oamenilor, gata 
în orice moment să arunce în închisoare sau să omoare pe 
cei vinovaţi. Când le este lumea mai dragă, atunci 
Dumnezeu îi pedepseşte. Nimeni nu rămâne fără 
judecată, căci Biblia spune clar: „Şi aşa cum oamenilor le 
este rânduit ca o singură dată să moară – după care e 
judecata” (Evrei IX27). Tot Sfânta Scriptură ne zice: „Vă 
spun Eu vouă că pentru orice vorbă deşartă, pe care o vor 
rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii” (Matei 
XII36). Dumnezeu nu pedepseşte răul imediat, ci aşteaptă 
cu îndelungă răbdare întoarcerea, regretul, şi numai pe 
cel ce stăruie în înfăptuirea răului, fără nici o remuşcare, 
fără nici o pocăinţă, îl pedepseşte aici pe pământ, sau 
dincolo, în momentul judecăţii. Cu adevărat mare şi drept 
este Dumnezeu. 
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SFINŢENIA LUI DUMNEZEU 
 

Când auzim cuvântul „sfânt”, ne gândim la ceva 
care ţine de Dumnezeu, la ceva care este desăvârşit şi 
bun. În Biblie, de multe ori, numele de sfânt şi cel de 
Dumnezeu se folosesc unul în locul altuia (Isaia VI 3): 
„Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Atotţiitorul, plin e tot 
pământul de slava Sa”. 

În Apocalipsă scrie aşa: „Sfânt, sfânt, Domnul 
Dumnezeu” (Apoc. IV8). Dumnezeu este sfânt prin El 
însuşi, este sfânt în modul cel mai desăvârşit, nu există 
altă fiinţă care să-L întreacă în sfinţenie, după cum 
glăsuieşte Sfânta Scriptură: „Că nimeni nu este sfânt ca 
Dumnezeul nostru; nimeni nu e sfânt în afară de Tine” (1 
Regi II2). Iar Moise, în cartea „Levitic”, redă întocmai 
cuvintele rostite de Dumnezeu: „fiindcă Eu, Domnul, Eu 
sunt Dumnezeul vostru” (cap. XI44). „Numele lui 
Dumnezeu este sfânt din fire – zice Sf. Chiril al 
Ierusalimului. Iar Sf. Cv. Luca spune că: „Sfânt este 
numele Domnului” (Luca I49). Prin aceste cuvinte, 
înălţate ca un imn de slavă, Maica Domnului îl identifică 
pe Dumnezeu cu Sfântul. 

Dumnezeu este întru totul sfânt, şi ca persoană şi 
ca fiinţă. Sfinţenia este una dintre însuşirile specifice ale 
lui Dumnezeu, care-L caracterizează cel mai bine. Ba, 
mai mult, El este izvorul întregii sfinţenii care se revarsă 
în ceruri şi în lume. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu îi 
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cere să trăiască în sfinţenie, adică în această stare de 
desăvârşire morală: „Sfinţi veţi fi fiindcă sfânt sunt Eu, 
Domnul, Dumnezeul vostru” (Levitic XI44). 

Pentru noi oamenii, sfinţenia este o chemare, o 
poruncă mereu actuală şi care se realizează numai cu 
ajutorul lui Dumnezeu. Ca mărturie, avem calendarul 
bisericesc, în care se află un imens număr de trăitori pe 
acest pământ ca şi noi. Sfinţenia acestora este un rezultat 
al trăirii în Dumnezeu, al lucrării împreună cu harul lui 
Dumnezeu. Deci sfinţenia omenească nu stă în fiinţa 
omului, ci este un proces continuu pe calea desăvârşirii 
prin harul şi puterea lui Dumnezeu. Astfel sunt sfinţii 
menţionaţi de Sfânta Scriptură şi de Sfânta Biserică. Toţi 
aceştia împodobesc icoanele şi pereţii sfintelor noastre 
biserici, prin chipurile lor; ei au devenit modele de 
desăvârşire şi sfinţenie, prin trăirea lor neîntreruptă cu 
Dumnezeu, ajungând la starea de asemănare cu El. 

De multe ori, în Biblie, Dumnezeu şi-a arătat 
sfinţenia Sa şi ne-a arătat că nu ne putem apropia oricum 
de El. Să ne aducem aminte de darea celor zece porunci – 
Decalogul – pe muntele Sinai: „Şi a zis Domnul către 
Moise: Coboară-te! Atrage-i poporului luarea – aminte; 
supune-i curăţirii astăzi şi mâine; să-şi spele hainele, şi să 
fie gata pentru cea de a treia zi, căci în ziua a treia Se va 
pogorî Domnul pe muntele Sinai, în faţa-ntregului popor” 
(Ieşire XIX10-11). Tot cu acest prilej, Dumnezeu a cerut: 
„Fiţi sfinţi, că Sfânt sunt Eu, Domnul Dumnezeul 
vostru!” (Levitic XIX1-2). Lui Moise ca să se poată 
apropia de acel rug aprins şi să-l privească, Dumnezeu i-a 
cerut să-şi scoată încălţămintea: „ De-aici mai departe să 
nu te-apropii!; scoate-ţi încălţămintea din picioare, că 
locul pe care stai este pământ sfânt!” (Ieşire III5). 
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Sfinţenia lui Dumnezeu cere din partea noastră o 
purificare de patimi, o curăţire a sufletului. De aici 
îndemnul Sfântului Isaac Sirul pentru o continuă curăţire 
a sufletului: „Curăţeşte-te mereu înaintea Domnului, 
având amintirea Lui în inima ta, ca nu cumva, zăbovind 
în afara amintirii Lui, să devii lipsit de îndrăznire, când 
vei intra la El. Căci îndrăznirea faţă de Dumnezeu vine 
din vorbirea continuă cu El şi din multă rugăciune”. De 
asemenea, Sfântul Apostol Pavel ne povăţuieşte stăruitor: 
„Să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în 
omul cel nou, cel zidit după Dumnezeu în dreptatea şi 
sfinţenia adevărului” (Efeseni, IV,23 - 24). Iar Sfântul Petru 
spune: „Ci, aşa cum Cel ce v-a chemat pe voi e sfânt, 
(adică Dumnezeu – n. n.), fiţi şi voi sfinţi în întreaga 
voastră purtare” (1 Petru I15). 

Rugăciunea pe care o zicem cel mai ades 
înaintea lui Dumnezeu, la tot pasul, este „Tatăl nostru”. 
În această înălţătoare şi dumnezeiască rugăciune, noi 
cerem, printre altele: „Sfinţească-se numele Tău”. Oare 
nu este sfânt numele Domnului? Ba da, „sfânt este 
numele Domnului” (Luca I49), ne asigură chiar cuvântul 
Bibliei. Atunci când ne rugăm, cerem de la El ca numele 
lui să se sfinţească întru noi, în fiinţa noastă, în mijlocul 
nostru, în lumea în care petrecem. Sfântul Ioan Gură de 
Aur ne spune că se zice: „sfinţească-se numele Tău” în 
loc de „preamărească-se numele Tău de către toţi 
oamenii şi de către toţi oamenii şi de către toată 
făptura”. Fericitul Augustin scria că „Oricare cinstire a 
numelui lui Dumnezeu îi foloseşte omului, iar nu lui 
Dumnezeu, căci nimeni nu va voi să zică că a folosit 
izvorului dacă a băut din el, sau că a folosit luminii, 
când a văzut”. 
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Ferirea noastră de păcate şi de tot felul de răutăţi 
care sunt în lumea de azi este chipul cel mai desăvârşit de 
a sfinţi numele lui Dumnezeu în noi. 
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BUNĂTATEA LUI DUMNEZEU 
 

Cunoaştem cu toţii acea impresionantă „Pildă a 
Fiului risipitor” rostită de Mântuitorul Hristos (Luca XV), 
din care rezultă bunătatea fără de margini a lui 
Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu nu se poate compara 
cu bunătatea vreunui om de pe pământ. Bunătatea 
omenească este slabă, puţină şi schimbătoare, pe când 
bunătatea lui Dumnezeu este deplină, statornică, şi fără 
de margini. 

Într-un muzeu de artă am văzut statuia unui înger. 
În mâna stângă avea un inel de argint, legat de un fir 
subţire de mătase, iar în mâna dreaptă avea un inel de aur 
legat de un lanţ de diamant. Vizitatorii zăboveau mult în 
faţa acestei statui, admirându-i valoarea artistică, dar şi 
străduindu-se să înţeleagă semnificaţia celor două inele. 
Fiecare dintre cei de faţă dădea câte o părere, aducea câte 
o explicaţie, care nu coresponda însă cu gândul artistului 
care a lucrat acea operă. După o vreme, a apărut ghidul 
muzeului, care a dat următoarele lămuriri: „Gândul 
artistului acestei statui este foarte adânc. El a voit să 
înfăţişeze prin cele două inele cele două bunătăţi: 
bunătatea omului şi bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea 
omului este arătată prin inelul de argint, legat de un fir 
subţire de mătase, pentru a semnifica faptul că este 
foarte slabă, se rupe uşor, ca firul de mătase. Bunătatea 
lui Dumnezeu este reprezentată de inelul de aur, legat de 
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lanţul de diamant, care este foarte tare şi nu se rupe 
niciodată.” Vedeţi, dar, câtă deosebire se află între 
bunătatea omului şi bunătatea lui Dumnezeu! Dumnezeu 
face bine tuturor, dă ploaie şi peste cei buni şi peste cei 
răi, împarte darurile bunătăţii Sale fără încetare. 
Bunătatea Lui este deplină şi desăvârşită. Deci, singur 
Dumnezeu este cu adevărat bun, după cum spune chiar 
Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelie: „Nimeni nu este 
bun, fără numai unul Dumnezeu” (Marcu X18; Luca 
XVIII19). Într-un fel sau altul, fiecare ne împărtăşim din 
bunătatea lui Dumnezeu. „Dar Tu ai milă de toţi, tocmai 
fiindcă poţi totul, Tu închizi ochii asupra păcatelor 
oamenilor pentru ca ei să se pocăiască... ci Tu cruţi totul, 
de vreme ce totul e al Tău, Stăpâne, iubitorule al 
sufletelor!” (Înţelepciunea lui Solomon XI23 - 26). 

Profetul Isaia spune în Sfânta Scriptură: „Oare îşi 
va uita femeia pe propriul ei copil astfel încât să nu-i fie 
milă de odrasla pântecelui ei? Dar chiar dacă o femeie ar 
uita acestea, Eu pe tine nu te voi uita! Zice Domnul” 
(Isaia XXXXIV15). Dumnezeu este izvorul bunătăţilor 
puse la îndemâna făpturilor văzute şi nevăzute, celor 
însufleţite şi celor neînsufleţite, pentru că El se împarte 
tuturor, cu dărnicia Sa nemărginită, precum scrie în 
Sfânta Carte: „Căci Tu iubeşti tot ceea ce există şi nu Te 
dezguşti de nimic din ceea ce ai făcut” (Înţelepciunea lui 
Solomon XI24) . 

Bunătatea lui Dumnezeu se poate asemăna cu o 
fântână din care se pot îndestula toţi cei ce vin la El. 
Pentru cei răi, bunătatea se arată cu răbdare, pentru cei 
păcătoşi ea aduce iertare, pentru cei slabi întărire, pentru 
cei bolnavi mângâiere, pentru cei căzuţi ridicare, pentru 
cei naufragiaţi liman şi scăpare, pentru cei buni ajutor. 
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„Domnul bun le este tuturor şi îndurările Lui peste 
toate lucrurile Lui” (Ps. 144, 9). El aşteaptă ca toţi să se 
îndrepte şi la cunoştinţa adevărului să vină. El nu 
răsplăteşte răul cu rău şi nu ne pedepseşte îndată ce 
greşim, precum nici tatăl din „Pilda fiului risipitor” nu şi-
a pedepsit copilul rătăcit, ci a aşteptat să se îndrepte. Iată 
ce spune glasul lui Dumnezeu în Biblie: „Oare voiesc Eu 
cu tot dinadinsul moartea nelegiuitului, zice Domnul, sau 
mai degrabă să se abată de la calea lui cea rea şi să fie 
viu?” (Iezechia XVIII23). Faptul că şi cei răi şi păcătoşii 
au locul lor în iubirea cea nesfârşită a lui Dumnezeu este 
arătat de Mântuitorul Iisus Hristos, când spune că 
Dumnezeu „face să răsară soarele Său peste cei răi şi 
peste cei buni şi face să plouă peste cei drepţi şi peste cei 
nedrepţi” (Matei V45). 

Bunătatea Părintelui ceresc ne cheamă să venim la 
El, în Casa mântuirii noastre, care este Biserica. El ne 
primeşte şi ne iartă. Căci a primit pe vameşi şi pe 
păcătoşi, a primit mărturisirea lui Petru, mărturisirea 
tâlharului de pe Cruce, căruia i-a spus: „Astăzi vei fi cu 
Mine în Rai” (Luca XXIII43). Mare este bunătatea lui 
Dumnezeu şi cu multă dragoste îi primeşte pe toţi cei ce 
se întorc la El: „Şi chiar dacă păcatele voastre vor fi roşii 
ca focul, Eu ca zăpada le voi albi, iar, de vor fi roşii ca 
purpura, ca lâna albă le voi face” (Isaia I18). „Întoarceţi-
vă la Mine şi vă veţi mântui” (Isaia XXXXV22).  

Bunătatea lui Dumnezeu să ne îndemne şi pe noi 
să fim buni, să nu ne mai urâm şi să nu ne mai sfâşiem 
între noi ca fiarele. Credinţa înseamnă iubire. 
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ATOTPREZENŢA LUI DUMNEZEU 
 

Dumnezeu este dintotdeauna, din veşnicie, şi El 
se află deasupra tuturor lucrurilor şi fiinţelor. Pe El nu   
L-a creat nimeni; există prin El însuşi, nu are nici început 
şi nici sfârşit. Noi împărţim timpul în trecut, prezent şi 
viitor; ieri, azi, mâine… Dar la Dumnezeu nu este trecut 
şi viitor, ieri şi mâine, ci un nesfârşit prezent, un 
permanent astăzi. 

Dumnezeu este mereu prezent în istorie. Nu a 
fost un timp vreodată, când Dumnezeu a lipsit. El este o 
prezenţă absolută în acest Univers. Dumnezeu nu poate 
fi localizat în timp, dar nici în spaţiu. „Mai înainte de a 
se fi făcut munţii şi de a se fi plăsmuit pământul şi 
lumea lui, din veşnicie până-n veşnicie Tu eşti” (Ps. 89, 
2), sau, cum zice Psalmistul David: „Întru început Tu, 
Doamne, pământul l-ai întemeiat şi cerurile sunt lucrul 
mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi şi toate ca o 
haină se vor învechi; ca o velniţă le vei împătura şi se 
vor schimba, dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor 
sfârşi” (Ps. 101, 25-27). 

Dumnezeu este veşnic în ce priveşte timpul, dar şi 
atotprezent, în ce priveşte spaţiul. Acest adevăr a fost 
exprimat aşa de frumos de poetul psalmist David: „De la 
Duhul Tău unde mă voi duce? iar de la faţa Ta, unde voi 
fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo eşti; de mă voi 
pogorî în iad, Tu eşti de faţă; de-mi voi lua aripile din 
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lumina zorilor şi-n marginile mării, mă voi sălăşlui, chiar 
şi acolo mâna Ta mă va-ndruma şi dreapta Ta mă va ţine” 
(Ps.138, 7, 10). 

Atunci când Sfântul Ioan Gură de Aur a fost 
ameninţat de împărăteasa Eudoxia, cu trimiterea lui în 
exil, el a răspuns: „Vrei să mă înfricoşezi prin aceasta? 
Nu ştii că Dumnezeu este pretutindeni? Numai atunci mă 
vei putea înfricoşa, dacă m-ai trimite într-un loc unde nu 
este Dumnezeu”. 

Înţeleptul Solomon scria că „Duhul Domnului 
umple lumea întreagă, şi El, ce ţine totul laolaltă, 
cunoaşte orice şoaptă” (Cap. I7). 

Vorbind despre atotprezenţa lui Dumnezeu, unul 
dintre marii profeţi ai Vechiului Testament , pe nume 
Ieremia, zicea: „Eu sunt un Dumnezeu de aproape, zice 
Domnul, iar nu un Dumnezeu de departe. Se va ascunde 
oare cineva în locuri ascunse fără ca Eu să-l văd? Oare nu 
umplu Eu cerul şi pământul? Zice Domnul” (Ierimia 
XXIII23-24). 

În iconografia bisericească, pe unele icoane, 
Dumnezeu este înfăţişat cu un ochi, în mijlocul unui 
triunghi din care ies raze strălucitoare şi care se îndreaptă 
în toate direcţiile. Deci Dumnezeu este peste tot, vede 
totul şi nimeni şi nimic nu se poate ascunde de El.  

Se poate exemplifica această însuşire a lui 
Dumnezeu, atotprezenţa, prin nişte istorioare: doi sclavi, 
unul creştin şi altul păgân, munceau la câmp sub 
supravegherea stăpânului lor. Când acesta pleacă, sclavul 
păgân aruncă lopata şi zise către celălalt: „Haide să ne 
culcăm la umbră şi să ne odihnim, doar a plecat 
stăpânul”. Tovarăşul său creştin îi răspunde: „Al meu e 
încă aici” şi arată cu mâna spre cer. 
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Dumnezeu – spune un proverb ebraic – se află 
pretutindeni, dar el intră numai acolo unde găseşte o 
inimă deschisă. 

Un necredincios l-a întrebat în batjocură pe un om 
evlavios, care era foarte credincios: „Unde locuieşte 
Dumnezeu?” „Pretutindeni – răspunse credinciosul – 
afară de inima ta, căci, dacă ar fi acolo, atunci nu te-ai 
ocupa cu astfel de întrebări”. 

Deşi Dumnezeu este peste tot, în cer şi pe pământ, 
şi nu poate fi mărginit de nimeni şi de nimic, nu-i 
greşeală când se spune că Dumnezeu este în chip 
deosebit într-un anumit loc. Biblia ne spune că 
Dumnezeu locuieşte în ceruri. Iată ce scrie în cartea 
profetului Isaia: „Cerul este tronul Meu” (Isaia LXVI1). 

1). Prin aceste cuvinte nu trebuie să înţelegem că 
Dumnezeu stă izolat în ceruri şi nu are legături cu 
pământul. Când se spune că Dumnezeu locuieşte în 
ceruri, se are în vedere că cerul este simbolul luminii, al 
curăţiei, al frumuseţii, al splendorii divine. 

În cărţile de slujbă se spune că Biserica este 
„locaşul lui Dumnezeu”. Această numire care i se dă 
Bisericii vrea să scoată în relief sfinţenia Bisericii. În 
Biserică se află Sfânta Împărtăşanie, care este Trupul şi 
Sângele Mântuitorului Hristos; de asemenea, în timpul 
săvârşirii Sfintei Liturghii, are loc coborârea Duhului 
Sfânt. 

Dumnezeu se află pretutindeni, dar în Biserică îl 
simţim mult mai aproape de sufletul nostru. Oxigenul şi 
hidrogenul, cele două elemente din care se compune apa, 
le găsim pretutindeni în atmosferă pe unde mergem, dar, 
atunci când vrem să bem apă, mergem la fântână sau la 
robinet. Aşa este şi cu Dumnezeu. Despre sfinţirea 
templului din Ierusalim, pe vremea regelui Solomon, 
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găsim scris aşa în Sfânta Scriptură: „Am sfinţit această 
casă pe care tu ai zidit-o spre a-Mi aşeza într-însa numele 
în veac; acolo vor fi ochii Mei şi acolo va fi inima Mea 
pe-ntotdeauna”( 3 Regi IX3).  

De ce oare Dumnezeu alege Biserica drept locaşul 
Său? Pentru că aici se propovăduieşte Evanghelia, 
cuvântul lui Dumnezeu. Ştiind bine că Dumnezeu se află 
mereu prezent la tot pasul pe care-l facem, să fim cu luare 
aminte la felul cum ne comportăm. Să ne aducem aminte 
de răspunsul dat de Iosif femeii lui Putifar, care-l 
îndemna la desfrâu: „Cum să-i fac eu lui un astfel de rău 
şi să păcătuiesc în faţa lui Dumnezeu?” (Facerea 
XXXIX9). 
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DUMNEZEU ESTE „DUH ŞI ADEVĂR” 
 

La jumătatea drumului dintre Galileea şi Iudeea, 
în ţinutul Samariei, se află orăşelul Sihar şi lângă el este 
fântâna lui Iacob. Această fântână are o profundă 
semnificaţie istorică şi religioasă, datând de pe vremea 
patriarhului Iacob; aici veneau oamenii din toate 
ţinuturile învecinate ca să ia apa trebuitoare pentru ei şi 
vitele lor. Într-o bună zi, a poposit şi Mântuitorul Hristos 
în timp ce făcea o călătorie din Iudeea în Galileea. Ajuns 
la fântână, se odihneşte, iar ucenicii se duc în oraş pentru 
a cumpăra merinde. În acest timp, vine în oraş la fântână 
o samarineancă să ia apă. Când îl vede pe Iisus se miră: 
„Cum de El, iudeu fiind, a trecut prin Samaria şi a 
poposit la acea fântână?” Trebuie precizat faptul că între 
evrei şi samarineni era o veche dispută, încât nu se 
suportau unii pe alţii. Dacă un iudeu vroia să meargă din 
Iudeea în Galileea nu trecea prin Samaria, ci o ocolea, 
trecând peste Iordan, la răsărit de Samaria. 

Între Iisus Hristos şi samarineancă se naşte un 
dialog de o mare frumuseţe şi de o adâncă înţelepciune, 
care ridică pe această femeie până la vrednicia de 
vestitoare a Dumnezeirii lui Iisus în mijlocul locuitorilor 
din oraşul Sihar. Mântuitorul Hristos îi descoperă acestei 
femei că „El este apa cea vie” şi că „Cei ce I se-nchină 
trebuie ca-n duh şi-n adevăr să I se închine” (Ioan IV24). 
Dumnezeu nu este o fiinţă materială, cu carne şi oase, ci 
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este o fiinţă spirituală. El este nematerial şi netrupesc, 
spune Sfântul Ioan Damaschin. El este ca o lumină divină 
(1 Ioan I5). 

Sfântul Apostol Pavel ne spune că „Şi unde este 
Duhul Domnului, acolo este şi libertate” (2 Corinteni III17). 

Spiritualitatea este o însuşire a lui Dumnezeu, de 
a fi duh, spirit simplu, nevăzut, perfect raţional şi liber în 
analogie cu sufletul omenesc. 

Spiritualitatea ne arată natura fiinţei lui 
Dumnezeu şi anume: ce este El în sine: „duh şi adevăr”. 
Dacă citim atent în Biblie vedem că uneori lui Dumnezeu 
I se atribuie, asemenea omului, cap, faţă (Facere IV16), 
ochi (Facere I15), urechi, nas, gură (Ps. 32, 6), mâini, 
picioare, inimă etc. Toate acestea vor să ne arate că 
Dumnezeu este spirit sau duh, dar în acelaşi timp este şi 
persoană conştientă, înţeleaptă, care aude, vede, simte 
orice şi se are mereu în lucrare. Dumnezeu fiind spirit se 
mişcă uşor, fără să fie reţinut de vreun obstacol. El nu are 
nimic material în Sine. Atunci când Iisus Hristos a înviat 
din morţi şi s-a arătat ucenicilor Săi le-a zis: „Vedeţi 
mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; 
pipăiţi-Mă şi vedeţi că Duhul nu are carne şi oase aşa 
cum Mă vedeţi pe Mine că am” (Luca XXIV39).  

Dumnezeu ca spirit se află pretutindeni. În cartea 
Faptelor Apostolilor citim următoarele: „Pentru ca să-L 
caute pe Dumnezeu, doar L-or pipăi şi L-or găsi, deşi El 
nu e departe de fiecare din noi. Că noi în El vieţuim şi ne 
mişcăm şi suntem” (cap. XVII27-28). Vorbind despre 
Dumnezeu ca spirit, Sfântul Apostol Pavel îl numeşte 
nevăzut (Coloseni I15; Timotei I17), având nemurire (1 
Timotei I16), nestricăcios (Romani I23). Lui Dumnezeu I 
se atribuie raţiune (Romani XI33), voinţă (Efeseni I11), 
iubire (Efeseni II4) şi alte asemenea însuşiri proprii Lui ca 
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Spirit conştient, raţional, liber şi care se manifestă ca 
Persoană. 

Cu privire la fiinţa lui Dumnezeu, care este de 
natură spirituală, Sfântul Iustin Mărturisitorul spunea că: 
„Fiinţa lui Dumnezeu nu are nici formă, nici culoare, nici 
mărime, nici altceva văzut cu ochiul, ci este identică cu 
Sine… neexprimabilă, neexplicată, singură, preafrumoasă, 
bună”. 

Sfântul Irineu, îndreptându-şi cuvântul contra 
acelora dintre gnostici, care atribuiau lui Dumnezeu 
însuşiri şi chiar simţuri şi patimi omeneşti, a scris: „Dacă 
ei ar cunoaşte Sfintele Scripturi şi ar fi învăţat adevărul, 
atunci ar fi ştiut că Dumnezeu nu e ca oamenii şi 
cugetele Lui nu sunt ca gândurile omului. El este simplu 
şi necompus... tot fiind înţelegere, tot spirit, tot cugetare, 
tot sentiment, tot raţiune, tot auz, tot lumină, tot ochi… El 
după dreptate poate fi numit minte atotcuprinzătoare”. 

Dumnezeu este Duh, dar este şi adevăr în acelaşi 
timp; Iisus Hristos a spus despre sine aşa: „Eu sunt Calea, 
Adevărul şi Viaţa”. Atunci când mărturisim un adevăr, 
noi, de fapt, îi mărturisim pe Hristos. Dumnezeu se 
identifică cu Adevărul. Sfântul Apostol Pavel spunea 
evreilor că „e cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă” (Evrei 
VI18). Când Dumnezeu afirmă ceva nu se mai schimba 
niciodată, pentru că vorba lui Dumnezeu este adevărul 
absolut şi veşnic, după cum spune şi Psalmistul: 
„adevărul Domnului rămâne în veac” (Ps. 116, 2). 

Multe avem noi de învăţat din aceste cuvinte 
biblice: „Dumnezeu este duh şi adevăr”. Viaţa „în duh” 
este viaţa întemeiată pe adevăr. Ea este trebuitoare 
oriunde. Înfăţişarea vieţii noastre obşteşti este 
nemulţumitoare din cauza acestei nepotriviri dintre cele 
dinăuntru şi cele de afară, dintre ceea ce este şi ceea ce 
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trebuie, dintre starea legală şi starea de fapt. Conflictele 
sociale din ţara noastră îşi trag obârşia tot din această 
lipsă de potrivire dintre adevărul ce năzuieşte şi minciuna 
care rămâne. Cât de mult s-ar schimba această înfăţişare 
dacă fiecare dintre noi ne-am osteni să arătăm ceea ce 
suntem şi am fi ceea ce trebuie. 
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ATOTPUTERNICIA LUI DUMNEZEU 
 

Dumnezeu este infinit de mare şi El a creat 
întreaga lume văzută şi nevăzută. Noi, oamenii, avem 
forţe şi puteri limitate. Nu putem face orice am vrea. La 
Dumnezeu nu este aşa. El poate orice, aşa cum spunea 
îngerul Gavriil Sfintei Fecioare Maria: „La Dumnezeu 
nimic nu este cu neputinţă” (Luca I37). Tot Biblia spune 
că: „Cele ce sunt cu neputinţă la oameni, sunt cu putinţă 
la Dumnezeu” (Luca XVIII27). 

Din istorie aţi auzit de atâţia împăraţi şi mari 
conducători de state care au săvârşit multe lucruri pe care 
un om de rând nu le putea face. Dar nici un rege sau alt 
fel de conducător de popoare, nici cel mai mare sportiv şi 
nici cel mai mare om de ştiinţă nu poate schimba legile 
naturii, lăsate din veşnicie de Dumnezeu. Cine poate 
prelungi viaţa cuiva, măcar cu o zi? Cine este acea 
persoană care poate face ceva din nimic? Cât de mică 
este puterea omului în comparaţie cu Dumnezeu! 
Neînsemnată este puterea unui rege pământean faţă de 
atotputernicia divină. 

Am citit o carte despre istoria normanzilor. Printre 
altele, mi-a rămas în minte un episod din viaţa regelui 
normanzilor, Canut, care şi-a aşezat tronul pe ţărmul 
mării, în localitatea Southampton. Într-o zi, fiind 
înconjurat de întreaga lui suită, s-a apropiat de mare, 
zicându-i: „Tu şi Uscatul sunteţi împărăţia mea, 
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linişteşte-te şi urmează poruncile mele”. Valurile mării s-
au ridicat însă atât de sus încât veniră până la rege, gata 
să-l înece. Cu acest prilej, regele Canut s-a convins cât de 
mică este puterea unui rege pământean în comparaţie cu a 
Aceluia care a creat şi guvernează Universul. Sub 
impresia acestei convingeri, şi-a luat coroana regală de pe 
cap şi a aşezat-o deasupra unei cruci din localitatea 
amintită.  

Fiindcă veni vorba de mare, îmi vine în gând o 
întâmplare din viaţa Sfinţilor Apostoli pe când călătoreau 
împreună cu Iisus Hristos. Pentru acest lucru, să 
deschidem Evanghelia după Luca, la capitolul VIII, 
versetele 22-25, unde scrie aşa: „Şi a fost că într-una din 
zile a intrat în corabie cu ucenicii Săi şi le-a zis: „Să 
trecem de cealaltă parte a lacului”. Şi au plecat. Dar, în 
timp ce navigau, El a adormit. Şi s-a lăsat pe lac o furtună 
de vânt şi se umpleau de apă şi erau în primejdie. Şi, 
apropiindu-se, L-au deşteptat zicând: „Învăţătorule, 
Învăţătorule, pierim!” iar El sculându-Se, a certat vântul 
şi valurile apei; şi ele au încetat şi s-a făcut linişte. Şi le-a 
zis: „Unde vă este credinţa?” Iar ei cuprinşi de teamă, s-
au mirat zicând unii către alţii: „Cine este Acesta, că 
vânturilor şi apei porunceşte şi ele Îl ascultă?”. 

Sfânta Scriptură – de la un capăt la celălalt – este 
o carte a atotputerniciei lui Dumnezeu. Din ea aflăm că 
Dumnezeu are o forţă uriaşă. La Dumnezeu, cuvântul are 
o forţă creatoare. El a zis numai: „Să fie” (Facere I; 2, 24) 
şi s-a făcut întocmai aşa precum a zis „Că El a zis şi ele 
s-au făcut, El a poruncit şi ele s-au zidit” (Ps. 32, 9). Un 
lepros s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos, I s-a închinat 
şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, Tu poţi să mă curăţeşti” 
(Matei VIII2). Şi Domnul i-a răspuns: „Vreau,    
curăţeşte-te”. Şi îndată i s-a curăţit lepra. (Matei VIII3).  
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Această însuşire a lui Dumnezeu de a face orice 
voieşte se numeşte atotputernicie. Fericitul Augustin 
spunea că: „Dumnezeu este Dumnezeu prin puterea Lui”. 
Atotputernicia lui Dumnezeu este izvorul tuturor 
lucrurilor Sale, de aceea oamenii nu le pot distruge şi nici 
nu pot zădărnici planurile Lui în desfăşurarea lor. Iudeii 
au pus soldaţi înarmaţi până-n dinţi la mormântul 
Domnul Iisus Hristos, ca să-i zădărnicească Învierea, dar 
cu toate acestea nu au putut face nimic să oprească 
Învierea, ba, mai mult, cei care păzeau mormântul au 
devenit primii vestitori ai Învierii lui Iisus. 

Atunci când a luat fiinţă Biserica şi mulţi au 
început să creadă în Iisus, iudeii s-au ridicat cu asprime 
împotriva creştinilor. Apărarea le-a fost luată însă de 
Gamaliel, învăţător de lege şi cu mare trecere la tot 
poporul, care a zis: „Feriţi-vă de oamenii aceştia şi lăsaţi-
i; că dacă planul acesta sau alt lucru este de la oameni, de 
la sine se va nimici, dar dacă-i de la Dumnezeu, nu veţi 
putea voi să-i nimiciţi” (F. Apostolilor V38-39). 

Toate minunile din Biblie ne arată atotputernicia 
lui Dumnezeu: „La Dumnezeu toate sunt cu putinţă” 
(Matei XIX26). Însă Dumnezeu nu face cât poate, ci doar 
câte vrea. De exemplu, Dumnezeu are puterea să piardă 
într-o clipă acest univers în care trăim, dar nu vrea să facă 
acest lucru. Puterea lui Dumnezeu este nelimitată. 
Atotputernicia este unul dintre cele mai esenţiale atribute 
ale lui Dumnezeu, pe care Sfânta Scriptură o indică 
felurit, numind pe Dumnezeu Atotţiitorul, Cel ce 
înspăimântă, Cel tare, Stăpânitor al întregii puteri, pentru 
Care nu este nimic cu neputinţă. 
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ATOTÎNŢELEPCIUNEA LUI DUMNEZEU 
 

Înţelepciunea este una dintre cele mai mari 
virtuţi, dorită de multe persoane. Când Solomon a fost 
ales rege în Israel, i s-a arătat Dumnezeu în vis şi a zis: 
„Cere ce vrei şi-ţi dau!” Şi a zis Solomon: „Tu ai făcut 
multă milă cu robul Tău David, părintele meu, după 
cum a umblat el în faţa Ta întru adevăr şi cu inima 
cinstită; iar Tu i-ai păstrat această mare milă de l-ai 
aşezat pe fiul său pe tronul său aşa cum este astăzi. Şi 
acum, Doamne, Dumnezeul meu, Tu l-ai rânduit pe 
robul Tău în locul lui David, părintele meu; eu însă sunt 
un copilandru şi nu ştiu dacă s-o iau încolo sau încoace. 
Dar robul Tău se află în mijlocul poporului Tău, pe care 
Tu l-ai ales, un popor mare, a cărui mulţime nu se poate 
număra. Aşadar, dă-i robului Tău inimă să-l asculte şi 
să-l judece întru dreptate pe poporul Tău, ca să priceapă 
el cumpăna dintre bine şi rău; căci cine va fi în stare să-l 
judece pe acest mare popor al Tău?” Plăcut a fost 
înaintea Domnului că Solomon ceruse acesta. Şi i-a zis 
Domnul: „Pentru că aceasta ai cerut de la Mine, şi n-ai 
cerut viaţă lungă, şi n-ai cerut bogăţie, n-ai vrut vieţile 
vrăjmaşilor tăi, ci ai cerut priceperea de a asculta 
judecata, iată, ţi-am dat după cuvântul tău; şi iată, ţi-am 
dat inimă pricepută şi înţeleaptă; înainte de tine n-a fost 
nimeni ca tine şi nici după tine nu se va ridica vreunul 
care să-ţi semene. Dar Eu ţi-am dat şi ceea ce n-ai cerut: 
şi bogăţie şi slavă” (III Regi III6-13). 
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De la regele Solomon ne-au rămas şi câteva cărţi, 
printre care „Înţelepciunea lui Solomon”. De asemenea, 
în Biblie se mai află o carte, numită „Înţelepciunea lui 
Iisus Sirah”. Aceste cărţi sunt pline de maxime şi cugetări 
cu caracter religios-filosofic. 

Cuvintele „filosof”, „filosofie” provin din limba 
greacă, de la „filo” – a iubi şi „sofia” – înţelepciune. 
Cuvântul înţelepciune are următoarele sensuri: iscusinţă 
deosebită, judecare dreaptă a lucrurilor şi alegerea celor 
mai potrivite mijloace în atingerea scopului urmărit; 
dreaptă socoteală, agilitate spirituală, raţiune luminată, 
pătrunzătoare etc. 

Înţelepciunea este de origine divină. Ea cuprinde 
totul, ea poate totul. Când ea coboară în sufletele 
oamenilor, se mai numeşte şi cunoaştere inspirată. Ea este, 
în acest caz, unul din cele şapte daruri ale Sfântului Duh. 
Nimeni n-a descris-o, în această ipostază, mai frumos şi 
mai clasic decât autorul Înţelepciunii lui Solomon: 
„Puternic ea se-ntinde-ntre marginile lumii şi-ntregu-l 
rânduieşte cum e să fie bine. Cătând-o, mi-a fost dragă din 
tinereţea mea şi mi-am dorit-o de mireasă şi mă topeam de 
frumuseţea ei. Pătrunsă în ştiinţa lui Dumnezeu, ea este 
aceea care-alege-ntre lucrurile Lui. Şi dacă bogăţia e bun 
râvnit în viaţă, ce altă bogăţie-i mai mare decât ea, decât 
înţelepciunea, care lucrează totul? Şi dacă iscusinţa          
e-aceea ce lucrează, ce meşter mai de seamă ar pune 
rânduială în toate câte sunt?”(VIII1-2,4-6). Sirah spune că 
înţelepciunea izvorăşte din frica lui Dumnezeu (I20). 
Numai Dumnezeu este atotînţelept. Universul întreg este 
lucrarea înţelepciunii Lui, aşa cum exclama psalmistul 
David: „Cât de mărite sunt lucrurile Tale, Doamne, pe 
toate-ntru înţelepciune le-ai făcut” (Ps. 103, 24). 

Despre înţelepciunea lui Dumnezeu, Sfânta 
Scriptură ne vorbeşte în multe locuri. În unele texte 
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biblice înţelepciunea atotdesăvârşită a lui Dumnezeu 
apare ca premisă logică a atotputerniciei Sale, fiind 
împreună amintite: „El e-nţelept la cuget, puternic e şi 
mare: cine I-a stat vreodată-mpotrivă şi-a învins?” (Iov 
IX4); „Dumnezeu este cel ce cu puterea Sa a făcut 
pământul, Cel ce cu înţelepciunea Sa a întemeiat lumea şi 
cu lucrarea minţii Sale a întins cerul” (Ierem. X12). 
Minunata rânduială din cosmos, legăturile strânse între 
toate lucrurile şi legile stabilite ale naturii, după care se 
mişcă totul în univers, dovedesc limpede atot-
înţelepciunea lui Dumnezeu şi arată de câtă laudă şi 
slăvire este vrednic numele Său, după cum scrie regele 
David: „Cerurile povestesc mărirea lui Dumnezeu şi 
facerea mâinilor lui o vesteşte tăria” (Ps. 18,1). Sfântul 
Grigore Nazianz, profund impresionat de atotînţelep-
ciunea lui Dumnezeu, care a făcut şi conduce lumea, 
spune: „Cine ascultă fermecătoarele sunete şi minunata 
armonie a unei ţitere trebuie să spună că un artist 
priceput cântă la ea. Tot aşa cine priveşte la ordinea 
frumoasă din lume, trebuie să recunoască că un artist 
atotînţelept este la cârma ei”. Acest atotînţelept este 
Dumnezeu. 
  Dumnezeu, în atotînţelepciunea Sa, foloseşte 
lucruri sau persoane mici, de puţină însemnătate, spre 
Slava numelui Său şi spre mântuirea oamenilor, după 
cum spune Sfântul Apostol Pavel: „Dar tocmai pe cele 
nebune ale lumii le-a ales Dumnezeu, ca să-i dea de 
ruşine pe cei înţelepţi; şi tocmai pe cele slabe ale lumii 
le-a ales Dumnezeu, ca să-i dea de ruşine pe cei tari” 
(Corinteni I27-28). 

În viaţă să dovedim înţelepciune în toate. 
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„DUMNEZEU ESTE IUBIRE” 
 

Cea mai scurtă şi cea mai completă definiţie 
despre Dumnezeu o aflăm în Biblie, la Evanghelistul 
Ioan: „Dumnezeu este iubire” (1 Ioan IV8). În aceste 
cuvinte se cuprinde totul despre Dumnezeu. Iubirea 
înseamnă existenţă, viaţă, dăruire, putere creatoare, 
adevăr etc. Dumnezeu este iubire în Sine şi se manifestă 
ca iubire: „Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în 
iubire rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el” 
(1 Ioan IV16). 

Fiind iubire, Dumnezeu a creat lumea din iubire şi 
tot din iubire a trimis pe Fiul Său în lume, ca să 
mărturisească: „Întru aceasta s-a arătat iubirea lui 
Dumnezeu pentru noi, că Dumnezeu L-a trimis în lume 
pe Fiul Său Cel Unul Născut pentru ca noi să înviem 
printr-Însul” (1 Ioan IV9) şi: „Întru aceasta este iubirea: 
nu pentru că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci pentru că El 
ne-a iubit pe noi şi L-a trimis pe Fiul Său jertfă de 
ispăşire pentru păcatele noastre” (1 Ioan IV10). 

Un preot bătrân mi-a povestit de curând o 
întâmplare cu un impiegat la C.F.R. Acesta supraveghea 
un pod mişcător de cale ferată peste o apă. El îl deschidea 
şi lăsa vaporaşele să treacă dintr-o parte în alta. Odată, a 
auzit şuieratul unui tren de călători şi îndată a alergat să 
pună podul la loc pentru a putea trece trenul. În timp ce 
învârtea maneta pentru coborârea podului, unicul său 
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copil a alunecat din faţa lui în apa râului, care era foarte 
adâncă şi învolburată. Copilul a început să strige: „Tată, 
scapă-mă, că mă înec!” Ce trebuia să facă? Era în timpul 
serviciului. A pus repede podul să poată trece trenul care 
era plin cu călători, după care a sărit îndată în apă să-şi 
salveze băiatul, dar era prea târziu. Apa îl înghiţise foarte 
repede. Şi-a jertfit unicul copil pentru a salva sutele de 
vieţi din trenul acela. 

Când am auzit această întâmplare m-am cutremu-
rat şi m-am întrebat ce aş fi făcut dacă ar fi fost copilul 
meu? Sau, vă întreb pe dumneavoastră, ce aţi fi făcut 
dacă aţi fi fost în locul impiegatului? Acel om a făcut ce 
era dator să facă faţă de călătorii din tren. Dumnezeu însă 
nu era dator cu nimic faţă de noi, oamenii. Noi, oamenii, 
eram vinovaţi în faţa Lui pentru multele şi grelele păcate 
pe care le săvârşim împotriva Lui, dar „Că într-atât a 
iubit Dumnezeu, încât pe Fiul Său, cel Unul Născut L-a 
dat, pentru ca tot cel ce crede într-Însul să nu piară, ci să 
aibă viaţă veşnică” (Ioan III16). 

Cu adevărat, mare este puterea iubirii lui 
Dumnezeu. Ea converteşte pe oamenii răi la o nouă viaţă 
în Hristos şi pentru Hristos. Iată un exemplu. 

Într-o biserică situată într-un sat de munte, se afla, 
deasupra Sfântului Altar, o inscripţie mare, iluminată 
electric, cu următoarele cuvinte: „Dumnezeu este iubire”. 
Un om cam ameţit de băutură, într-o seară, venind de la 
restaurant, a intrat în biserică, fiind uşa deschisă. Când a 
împins uşa şi s-a apropiat de altar, a văzut strălucind de 
lumină cuvintele: „Dumnezeu este iubire”. De îndată s-a 
întors, a închis uşa şi a început să murmure nervos. 
Vorbea de unul singur pe stradă: „Dumnezeu nu este 
iubire. Dacă ar fi fost dragoste m-ar fi iubit şi pe mine 
păcătosul. Dumnezeu nu iubeşte un beţivan ca mine”. 
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Dar în mintea lui nu încetau de a răsuna cuvintele 
strălucitoare: „Dumnezeu este iubire!”, „Dumnezeu este 
dragoste!” După o bucată de drum, s-a întors, a intrat în 
biserică şi s-a aşezat în genunchi lângă o icoană, 
rugându-se şi plângând până dimineaţa. Dimineaţă, când 
preotul a venit la biserică, l-a găsit pe acest om 
tânguindu-se ca un copil. „Ce ai?” l-a întrebat. „A fost 
ceva care te-a atins în predică?” „Dar n-am auzit nici o 
vorbă din predica dumitale, pentru că n-am intrat 
niciodată în biserică până acum”, a răspuns beţivul. 
„Bine, dar atunci ce ai pe suflet? Ce s-a întâmplat cu 
tine?” Atunci el a zis: „Cuvintele acelea de sus, părinte”, 
arătând cu mâna spre altar, unde era scris „Dumnezeu 
este iubire”. 

Preotul îndată a luat Sfânta Scriptură şi i-a arătat, 
pagină cu pagină, cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe 
noi, oamenii, încât ne primeşte şi astăzi cu braţele 
deschise, ca pe acel fiu risipitor din Evanghelie (Luca 
XV11-32). Totul este să ne întoarcem la Dumnezeu din 
clipa de faţă, să ne mărturisim păcatele în faţa preotului şi 
să începem să dăruim viaţa lui Dumnezeu şi vom lua 
iertare de toate păcatele, oricât de multe şi mari ar fi ele. 
Căci iată ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu din Biblie: 
„Şi chiar dacă păcatele voastre vor fi roşii ca focul, ca 
zăpada le voi albi şi de vor fi roşii ca purpura, ca lâna 
albă le voi face” (Isaia I18); „Întoarceţi-vă la Mine şi vă 
veţi mântui” (Isaia XXXXV22). Şi astăzi Iisus ne spune 
„Adevărat îţi spun Eu ţie: astăzi vei fi cu Mine în Rai” 
(Luca XXIII43) sau „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi 
scoate afară” (Ioan VI37). 

Să răspundem şi noi cu iubire la iubirea lui 
Dumnezeu. Creştin este acela care iubeşte pe toţi. 
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APROPIEREA DE DUMNEZEU 
 

Întotdeauna când pronunţăm sau auzim pe cineva 
rostind cuvântul Dumnezeu ne gândim imediat la cel care 
a creat întregul Univers şi ne-a dat viaţă nouă oamenilor. 

Dumnezeu este o fiinţă vie, spirituală, personală, 
veşnică, deasupra lumii văzute. Totuşi, El nu este izolat 
de noi, ci, din contră, este mereu alături de noi, aşa cum 
spune Mântuitorul Hristos: „Iată, Eu stau la uşă şi bat (a 
inimii tale – n.a.); de-Mi va auzi cineva glasul şi va 
deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu 
Mine” (Apoc.,III20). 

Nu este suficient doar să afirm şi să cred că pe 
undeva, pe sus, ar fi un Dumnezeu, dar în schimb să-mi 
duc viaţa ca şi când Acela nu mă vede, nu mă aude şi nu-
mi pasă de El. Nu este aşa! Dumnezeu vrea fapte bune, 
doreşte de la noi trăire în „duh şi adevăr”, ne vrea buni şi 
iertători. 

Dumnezeu este ţinta vieţii noastre, spre care 
trebuie să tindem clipă de clipă. Aşa cum floarea - 
soarelui se îndreaptă mereu către soare, la fel şi noi, 
oamenii, să avem inima îndreptată spre Dumnezeu. 

Chiar dacă în trecut L-am părăsit pe Dumnezeu 
prin necredinţă şi ateism, acum să ne întoarcem, să venim 
la Iisus Hristos, ca să putem auzi şi noi acele mângâietoare 
cuvinte ale Mântuitorului: „Astăzi i s-a făcut mântuire 
casei (sufletului – n. a.) acesteia” (Luca XIX9). 
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Apropierea de Dumnezeu este spre binele şi 
mântuirea noastră. Nu avem ce pierde, nici aici şi nici 
dincolo. Psalmistul David spunea aşa: „Iar mie, bine îmi 
este să mă lipesc de Dumnezeu şi să-mi pun în Domnul 
nădejdea” (Ps. 72, 27). 

Chiar dacă în trecut L-am supărat pe Dumnezeu, 
să ne întoarcem acum la El, căci El ne vrea moştenitori ai 
vieţii veşnice: „Oare voiesc Eu cu tot dinadinsul moartea 
nelegiuitului, zice Domnul, sau mai degrabă să se abată 
de la calea lui cea rea şi să fie viu” (Iezechil XVIII23). 
Aceasta o asigură Dumnezeu chiar printr-un jurământ, 
când spune: „Viu sunt Eu; Eu nu vreau moartea 
păcătosului, ci să se întoarcă păcătosul din calea lui şi să 
fie viu” (Iezechil XXXIII11). 

În paginile Sfintei Scripturi întâlnim adeseori 
credincioşi care au venit la Mântuitorul. S-au apropiat de 
El vameşii şi păcătoşii pe care i-a ridicat din noroiul 
păcatelor şi i-a îndreptat. Zaheu vameşul a alergat şi s-a 
suit într-un copac ca să-l vadă pe Iisus, apoi s-a coborât şi 
L-a primit în casa sa, ca să audă cuvintele Domului: 
„Astăzi i s-a făcut mântuire casei acesteia” (Luca XIX9).  

Femeia cananeeancă şi cea gârbovă s-au apropiat 
de Iisus şi, pentru credinţa lor, au primit vindecare 
(Matei XV21-28). Au venit la Mântuitorul mamele cu 
pruncii în braţe şi El, uitând de toată oboseala zilei, le-a 
primit zicând: „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i 
opriţi, că a unora ca aceştia este împărăţia lui 
Dumnezeu” (Luca XVIII16). Nimeni dintre cei ce s-au 
apropiat de Iisus Hristos nu a rămas fără să primească 
ajutor, mângâiere, binecuvântare şi har dumnezeiesc. 
Nimeni nu a rămas fără răspuns la întrebările puse, 
pentru că El însuşi a spus să venim la El şi să cerem cele 
de trebuinţă: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi 
împovăraţi şi Eu vă voi odihni” (Matei XI28). 
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Oricine se poate apropia de Dumnezeu: mic sau 
mare, elev sau profesor, muncitor sau conducător, sărac 
sau bogat, drept sau păcătos, bolnav sau sănătos, cu toţi 
să venim la Iisus Hristos, unde este loc pentru toţi, după 
cum ne-a asigurat El însuşi, când a zis: „În casa Tatălui 
Meu, multe locaşuri sunt” (Ioan XIV2). Întrebarea care 
se pune este: Cum să ne apropiem de Dumnezeu, cum 
putem simţi în sufletul nostru acea mare bucurie pe care 
a avut-o Sfântul Simeon, care L-a întâmpinat pe pruncul 
Hristos şi a zis: „Acum slobozeşte, Doamne, pe robul 
Tău, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei 
mântuirea pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor 
popoarelor”. 

Ca să ne apropiem de Dumnezeu nu trebuie să 
fugim de muncă, de lume, de şcoală, nu trebuie să ne 
despărţim de părinţi, de familie. Nu trebuie să ne urâm 
viaţa, nici să nu ne îngrijim de ea, de datoriile şi 
obligaţiile pe care le avem faţă de familie, şcoală şi 
societatea în care trăim. De Dumnezeu ne putem apropia 
fiecare, din locul unde ne aflăm. Apropierea se face prin  
orice gând bun, prin orice faptă bună. Ca să ajungem 
repede la Dumnezeu, avem drumuri sigure: calea 
credinţei, a nădejdii şi a dragostei.  

Credinţa este aceea care face începutul apropierii 
noastre de Dumnezeu. Credinţa face legătura noastră cu 
Dumnezeu. Ea dă vieţii noastre putere şi încredere în 
săvârşirea şi biruinţa binelui. Ea ne aşează în braţele lui 
Dumnezeu şi ne încredinţează că nu suntem singuri în 
această lume. Alături de drumul credinţei se află calea 
nădejdii, care ne dă mereu impuls şi stăruinţă în unirea 
noastră cu Dumnezeu. Ea este ancora vieţii creştine, care 
ne ţine aproape de Părintele nostru Ceresc.  
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ASCULTAREA DE DUMNEZEU 
 

După ce am văzut cine este Dumnezeu, unde se 
află El şi care sunt dovezile pentru a demonstra existenţa 
Lui în acest Univers, să vedem ce vrea Dumnezeu de la 
noi. Răspunsul îl aflăm în Sfânta Scriptură. Iată ce scrie 
Sfântul Apostol Pavel în prima Epistolă către Timotei: 
„Cel ce voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la 
cunoştinţa adevărului să vină” (Timotei II4). Dumnezeu 
ne-a dăruit Cartea Cărţilor ca să ascultăm cuvintele Lui, 
care sunt veşnice, aşa cum ne confirmă chiar Mântuitorul 
Hristos: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele 
nu vor trece” (Matei XXIV35). 

Lucrul cel mai plăcut şi sfânt înaintea lui 
Dumnezeu este ascultarea. Cele mai multe şi grele 
suferinţe din viaţa omului vin din cauza neascultării. 

 Neascultarea a fost primul păcat în lume, care a 
adus celor dintâi oameni – Adam şi Eva – pierderea 
fericirii. Neascultarea lor de porunca lui Dumnezeu a fost 
păcatul, de pe urma căruia a venit moartea, precum spune 
Sfântul Apostol Pavel: „Fiindcă aşa cum prin 
neascultarea unui singur om cei mulţi s-au făcut păcătoşi, 
tot astfel prin ascultarea Unuia cei mulţi vor deveni 
drepţi” (Romani V19). 

După ce Dumnezeu i-a creat pe primii oameni,  
le-a poruncit să nu mănânce dintr-un pom. Iată ce spune 
Sfânta Scriptură: „Şi Domnul Dumnezeu l-a luat pe omul 
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pe care-l zidise şi l-a pus în rai ca să-l lucreze şi să-l 
păzească. Şi Domnul Dumnezeu i-a dat lui Adam 
poruncă şi i-a zis: Din toţi pomii raiului poţi să mănânci, 
dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, 
căci în ziua în care vei mânca din el, cu moarte vei 
muri!” (Facerea II15-17). 

Aşadar, neascultarea este începutul dezordinii şi 
al pieirii. Acela care nu ascultă de nimeni este izolat şi nu 
poate fi de folos celor din jur şi nici lui Dumnezeu. 

Cea dintâi datorie pe care o avem în această viaţă 
este „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, 
din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău. Aceasta este 
marea şi întâia poruncă. Iar a doua, asemenea acesteia: Să 
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei XXII37-39). 
Pe Dumnezeu îl iubim cu adevărat când ascultăm de 
cuvântul Lui. Ascultarea de Legea Domului duce la 
dreptate şi bunătate, la desăvârşire, la sfinţenie, deoarece, 
după cum zice Psalmistul David, „Fericit este cel ce umblă 
pe calea Domnului”. De la Sfântul Apostol Pavel ne-a 
rămas acest îndemn de ascultare: „Vedeţi să nu-I întoarceţi 
spatele Celui ce grăieşte; că dacă n-au scăpat de pedeapsă 
aceia care I-au întors spatele Celui ce prin Cuvinte le adu-
cea cerul pe pământ, cu atât mai mult noi, de ne vom înde-
părta de Cel ce ne grăieşte chiar din ceruri” (Evrei XII25). 

Model de ascultare desăvârşită faţă de Dumnezeu-
Tatăl ne-a dat însuşi Mântuitorul Iisus Hristos – Fiul lui 
Dumnezeu: „Pentru că M-am pogorât din cer ca să fac nu 
voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis” (Ioan VI38). 

Pildă de ascultare faţă de Dumnezeu ne-a dat şi 
Sfânta Fecioara Maria – Maica Domnului, care a zis: 
„Iată, roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău” (Luca 
I38). Toată viaţa Maicii Domnului a fost o viaţă de 
ascultare şi de slujire lui Dumnezeu. 
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Modele vii de ascultare faţă de Dumnezeu sunt 
îngerii din ceruri şi sfinţii care au trăit pe pământ. Din 
ascultare de Dumnezeu se naşte mântuirea sufletului 
nostru. Ea ne aduce fericirea veşnică. Voia lui Dumnezeu 
o aflăm în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie – cele două 
izvoare ale Revelaţiei divine pe care le are Biserica. 
Suntem creştini în măsura în care ascultăm de glasul 
Evangheliei şi împlinim voia sfântă a Tatălui Ceresc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĭ ĭ ĭ ĭ                                                            Mare este Dumnezeu 

 120

 
 
 
 
 
 
ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU 
 

Lumea îşi are începutul în Dumnezeu. Ea nu s-a 
creat singură, nu a apărut la voia întâmplării. Dumnezeu 
are putere deplină asupra lumii, asupra tuturor oamenilor. 
Tot ce există formează împărăţia lui Dumnezeu. Sfânta 
Scriptură ne vorbeşte foarte mult despre „Împărăţia lui 
Dumnezeu”. Sfântul Ioan Botezătorul şi Mântuitorul 
Iisus Hristos şi-au început propovăduirea credinţei 
creştine tocmai cu învăţătura despre împărăţia lui 
Dumnezeu sau „împărăţia cerurilor”: „Pocăiţi-vă că s-a 
apropiat împărăţia cerurilor” (Matei III2; IV17). Era o 
chemare la înnoirea lumii, la statornicia împărăţiei lui 
Dumnezeu pe pământ, precum este în cer, aşa cum ne-a 
învăţat Mântuitorul să ne rugăm prin rugăciunea „Tatăl 
nostru” (Matei VI9-10): „Vie împărăţia Ta”. Sub numele 
de „Împărăţia lui Dumnezeu” se înţeleg trei lucruri 
diferite unul de altul, dar cu legătură strânsă între ele. 

1. Ea are un înţeles spiritual duhovnicesc, de 
domnie a lui Dumnezeu în sufletul omului. „Împărăţia 
lui Dumnezeu” nu vine în chip lumesc, văzut. Iată ce zice 
Iisus: „Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru” 
(Luca XVII21). Fiind de natură spirituală, „împărăţia lui 
Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate, şi pace 
şi bucurie întru Duhul Sfânt” (Romani XIV17). Ea nu e un 
cuvânt searbăd, teoretic, ci este o realitate vie, este o forţă 
lucrătoare prin energiile spirituale de sus. De aceea se 
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spune că „împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în 
putere” (1 Corint., IV20). Împărăţia lui Dumnezeu este 
viaţa duhovnicească, începută prin naşterea din nou, 
hrănită şi sporită prin credinţă, nădejde şi dragoste 
desăvârşită, prin fapte bune. 

Împărăţia lui Dumnezeu este pace, în sensul că 
fiecare fiinţă omenească, prin împlinirea dreptăţii, adică a 
legii morale, să ajungă la o stare de comuniune şi pace 
deplină cu Dumnezeu, cu sine însuşi, cu toţi oamenii şi 
cu întreaga făptură, contribuind în felul acesta la 
realizarea scopului pentru care a venit Iisus Hristos pe 
pământ. Dumnezeu locuieşte în inima noastră când ea 
este fără păcate. Dumnezeu, care este atât de mare şi de 
nepătruns, poate să încapă într-o inimă curată, după cum 
zice şi Mântuitorul: „Iată, Eu stau la uşă şi bat” (Apoc. 
III20). Sfântul Efrem Sirul are un frumos cuvânt despre 
prezenţa lui Dumnezeu în adâncul fiinţei noastre: „Cel 
nepătruns de minte pătrunde în inimă şi sălăşluieşte în ea. 
Cel ascuns de îngeri se află în inimă. Pământul nu poate 
suferi paşii Lui, iar inima curată Îl poartă în sine. Un loc 
mic îşi alege Dumnezeu un om pentru locuinţa Sa şi omul 
devine Biserica Lui”. Ce poate fi mai sfânt şi mai 
înălţător în această lume decât să ştii că Dumnezeu 
locuieşte în inima ta ce arde de credinţă, iubire şi pace?! 
A trăi cu Dumnezeu în suflet înseamnă că deja împărăţia 
lui Dumnezeu a început încă de aici, de pe pământ, şi se 
va continua şi desăvârşi în ceruri. 

2. Împărăţia lui Dumnezeu are şi un alt înţeles şi 
anume de Biserica lui Hristos. Mântuitorul Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu, a fost trimis în lume de Dumnezeu Tatăl 
ca să întemeieze aici Împărăţia lui Dumnezeu, care 
corespunde, de fapt, cu întemeierea Bisericii Sale, pe care 
nici porţile iadului nu o vor birui (Matei XVI18). Ea 
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începe cu activitatea lui publică, cu alegerea apostolilor şi 
cu instituirea Sfintelor Taine, cu organizarea Bisericii, 
prin statornicia ierarhiei bisericeşti, cu misiunea, peste 
veacuri, de a propovădui Evanghelia, de a săvârşi Sfintele 
Taine şi slujbe bisericeşti şi de a călăuzi obştea creştină 
pe calea mântuirii. Biserica apare ca act văzut, istoric, în 
ziua de Rusalii, adică la pogorârea Sfântului Duh pe 
pământ. 

Biserica, adică împărăţia lui Dumnezeu, în 
Evanghelie, este asemănată cu un grăunte de muştar, care 
răsare din pământ şi devine copac uriaş, în ale cărui 
ramuri se adăpostesc păsările cerului. Sau este asemănată 
cu aluatul care creşte şi face să dospească întreaga 
frământătură. Biserica are puterea să coboare cerul pe 
pământ. În timpul Sfintei Liturghii, Duhul Sfânt coboară 
în orice Biserică, transformând Darurile în Trupul şi 
Sângele Mântuitorului Hristos. În Biserică, alături de noi, 
la rugăciune, se află îngerii, sfinţii, Maica Domnului. 
Întreaga Sfântă Treime participă cu noi la Sfânta 
Liturghie. 

Se află o frumoasă cântare bisericească, glăsuind 
aşa: „În Biserica slavei Tale, stând, în cer ne pare a sta”. 

3. În al treilea rând, prin împărăţia lui Dumnezeu 
trebuie să înţelegem cerul şi fericirea veşnică a raiului. 
Această împărăţie este dincolo, în veşnicie, în cealaltă 
lume, unde vor fi adunaţi toţi cei drepţi şi curaţi la suflet. 

În împărăţia lui Dumnezeu este loc pentru toţi 
(Ioan XIV2), dar pentru acest lucru trebuie să ne pregătim 
sufleteşte aici, pe pământ. 

Ţinta vieţii noastre să fie intrarea în împărăţia lui 
Dumnezeu! 
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CASA LUI DUMNEZEU 
 

Un proverb ebraic spune că „Dumnezeu este atât 
de mare încât nu poate încape în lumea aceasta şi, în 
acelaşi timp, se face atât de mic, încât poate pătrunde în 
inima unui om”. 

Într-adevăr, Dumnezeu este o fiinţă infinită, încât 
nu pot fi atinse, nici măcar cu gândul, marginile lui. Acel 
plus infinit din matematică, este corespondent cu 
mărimea lui Dumnezeu, care este de nepătruns cu mintea 
omenească. Din Cartea lui Dumnezeu – Sfânta Scriptură 
– aflăm că El se adresează în mod expres lui Moise, 
poruncindu-i: „Îmi vei face Mie lăcaş sfânt şi Eu Mă voi 
arăta întru voi” (Ieşire XXV8). Rezultă deci că Dumnezeu 
are nevoie de un anumit locaş sfânt, în care să-şi facă 
simţită prezenţa Sa în mijlocul oamenilor. 

Biserica este cu adevărat o casă a lui Dumnezeu. 
Într-o cântare bisericească află scris: „În Biserica slavei 
Tale stând, Doamne, în cer mi se pare a sta”. Se poate 
vorbi de casa lui Dumnezeu în cer, dar şi pe pământ. În 
Sfânta Scriptură se vorbeşte adeseori despre „împărăţia 
cerurilor” sau de „casa Tatălui meu” (Ioan XIV2), unde se 
află îngerii şi sfinţii lui Dumnezeu care-L proslăvesc 
neîncetat pe Părintele Ceresc. 

Ca să poţi intra în împărăţia cerurilor, în această 
casă dumnezeiască, trebuie mai întâi de toate să ai 
botezul, apoi o viaţă curată, după cuvântul Evangheliei 
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Mântuitorului Hristos: „De nu se va naşte cineva din apă 
şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui 
Dumnezeu” (Ioan III5). „Nu tot cel ce-Mi zice Doamne! 
Doamne va intra în împărăţia cerurilor, ci acela care face 
voia Tatălui Meu Celui din ceruri” (Matei VII21).  

Dumnezeu nu rămâne izolat de oameni, nu stă 
departe de pământul pe care locuim noi, ci El este 
aproape de noi şi locuieşte cu noi. De aceea, i-a spus lui 
Moise: „Îmi vei face Mie locaş sfânt şi Eu mă voi arăta 
întru voi” (Ieşirea XXV8). De asemenea, la porunca lui 
Dumnezeu, regele Solomon a înălţat un măreţ templu, 
pe care a vrut să-l ridice tatălui. David: „Şi acum, 
Doamne Dumnezeul lui Israel, adeverească-se cuvântul 
Tău către David, părintele meu. Adevărat să fie oare că 
Dumnezeu va locui cu oamenii pe pământ? Că dacă 
cerul şi cerul – cerurilor nu te încap, cum o va face 
aceasta pe care eu i-am zidit-o numelui Tău. Aşadar 
caută spre rugăciunea mea, Doamne Dumnezeul lui 
Israel, ca să auzi bucuria cu care robul Tău, întru 
plinirea dorului său Ţi se roagă Ţie astăzi; şi să fie ochii 
Tăi deschişi spre casa aceasta ziua şi noaptea, spre locul 
despre care Tu ai zis: Numele Meu va fi acolo, ca să 
auzi rugăciunea cu care robul Tău se roagă în locul 
acesta ziua şi noaptea” (3 Regi VIII26-29). 

La acest templu din Ierusalim a fost adeseori 
Mântuitorul Hristos. Când s-a dus Mântuitorul la templu 
– la vârsta de 12 ani – şi a rămas acolo, după plecarea 
Maicii Sale şi a bătrânului Iosif, le-a răspuns: „Oare nu 
ştiaţi că întru cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu?” (Luca 
II49). Iar când a fost cu o săptămână înainte de Înviere la 
Ierusalim şi a curăţit templu de tot felul de vânzători şi 
afacerişti care se instalaseră acolo, profanând locaşul 
sfânt, le-a zis: „Scris este: Casa Mea, casă de rugăciuni 
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se va chema” (Matei XXI13), adică locul cel sfânt şi 
sfinţitor în care se adună credincioşii, unde se roagă lui 
Dumnezeu. 

În Sfânta Scriptură găsim multe temeiuri biblice că 
într-adevăr Biserica este casa lui Dumnezeu. Astfel, în 
cartea „Facere”, în capitolul 28, citim: „Iar dacă Esau a 
văzut că Isaac l-a binecuvântat pe Iacob şi l-a trimis în 
Mesopotamia să-şi ia femeie de acolo că binecuvântându-l 
i-a poruncit, zicând: „Tu nu-ţi vei lua femeie dintre fetele 
Canaaneenilor”. Ajungând însă într-un oarecare loc, a 
rămas acolo peste noapte, căci asfinţise soarele. Şi luând 
una din pietrele locului şi punându-şi-o căpătâi, s-a culcat 
în locul acela. Şi a avut un vis. Iată, o scară era sprijinită 
pe pământ, al cărei vârf atingea cerul; iar îngerii lui 
Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe ea. Şi iată că Domnul 
stătea drept în vârful ei şi a zis: „Nu-ţi fie teamă” (Facere 
XXVIII6-13). Iar când s-a trezit din somn, Iacob a zis:     
Într-adevăr Domnul este în locul acesta şi eu n-am ştiut-o. 
Şi s-a spăimântat şi a zis: Cât e de înfricoşător locul acesta. 
El nu-i altceva decât casa lui Dumnezeu; aceasta e poarta 
cerului” (Facere XXVIII16-17). 

Cu adevărat, Biserica este „casa lui Dumnezeu”, 
locul în care Dumnezeu vine şi cercetează pe oameni, în 
mod tainic, le ascultă rugăciunile, le împlineşte cererile, 
le binecuvântează munca şi viaţa. 

Un lucru trebuie bine precizat: nu orice casă este 
Biserica lui Dumnezeu. Iată ce ne spune Sfântul Apostol 
Pavel: „Oare aveţi voi case ca să mâncaţi şi să beţi? Sau 
dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu?”(1 Corinteni XI22). 

Una este casa de rugăciune şi alta este Biserica. 
Biserica se află numai acolo unde se află Sfânta Cruce, 
icoane, unde se oficializează Sfânta Liturghie şi unde 
slujesc preoţi hirotoniţi prin succesiune apostolică de 



ĭ ĭ ĭ ĭ                                                            Mare este Dumnezeu 

 126

către episcopi – care sunt urmaşii direcţi ai Sfinţilor 
Apostoli. Sfântul Ciprian spune că „în afara Bisericii nu 
există mântuire”.  
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CARTEA LUI DUMNEZEU 
 

De unde ştim noi cine este Dumnezeu? Ce a făcut 
El şi ce trebuie să facem noi pentru a fi bine plăcuţi 
înaintea Lui? Unde se afla cuprinsă voinţa Lui şi de unde 
putem noi să ne împărtăşim de cuvintele Lui dătătoare de 
viaţă veşnică? Care este darul cel mai de preţ pe care ni l-
a lăsat nouă, pe pământ, Dumnezeu? 

Răspunsul la toate aceste întrebări fiinţiale care 
frământa orice suflet dornic de a cunoaşte şi de a intra în 
legătura cât mai tainică cu Dumnezeu se află în 
CARTEA LUI DUMNEZEU, Cartea Cărţilor, Sfânta 
Scriptură sau Biblia, cum i se mai spune. Dacă un înger 
al lui Dumnezeu ar veni din cer şi ne-ar întreba pe noi 
oamenii ce avem mai de valoare pe pământ, cu siguranţă 
că nu l-am duce prin fabrici şi uzine să-i arătăm cea mai 
modernă aparatură, nu l-am duce într-un atelier de artă 
să-i arătăm cea mai valoroasă operă de artă, nu l-am duce 
să-i arătăm cele mai gigantice monumente din lume. 
Îngerului I-am arăta CARTEA LUI DUMNEZEU. Nu 
poate fi un lucru mai de preţ şi mai sfânt în această lume 
decât Sfânta Scriptură, care este opera lui Dumnezeu prin 
Duhul Sfânt. 

Un cunoscut teolog, pe nume Fr. Bettex din 
Stuttgard, în cartea sa despre „Biblia – Cuvântul lui 
Dumnezeu”, scria, printre altele: „Biblia este darul 
cerului lăsat nouă pământenilor. Ea este un pom al vieţii, 
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printre ale cărui uriaşe şi veşnic verzi ramuri, aci adie 
dulce, aci suflă cu putere vânturi cereşti: un pom cu 
roade care aduce sfinţenie, putere, sănătate, viaţă 
veşnică celor atinşi de otrava păcatului. Ea este o carte 
plăcută, plină de puterea cerească, care introduce orice 
cugetare, plină de tunetele atotputernicului Dumnezeu, 
care sfărâmă popoarele necredincioase, precum sfărâmă 
olarul oalele sale, şi înainte căruia ele sunt ca o picătură 
de apă pe peretele unei găleţi: plină de cele mai delicate 
şi mai plăcute mângâieri şi făgăduinţe ale unui 
Dumnezeu care hrăneşte păsările văzduhului, dă sănă-
tate copilului, pentru care se roagă cu lacrimi o mamă 
sărmană; o carte care dezleagă cu vorbe simple cele mai 
adânci întrebări care au frământat omenirea de când 
există, care dă răspunsuri copilului şi se joacă cu înţe-
lepciunea înţelepţilor, o poezie şi o epopee impunătoare, 
care cuprinde totul în sine, atât de înaltă şi atât de 
profundă, plină de sfinţenie, cum nu e nimic din tot ce s-a 
scris de oameni”. 

Într-adevăr, Biblia este o carte dumnezeiască. Iată 
ce spunea marele pedagog, scriitor şi cugetător francez 
Jean Jacques Rousseau: „Mărturisesc că Sfânta Scriptură 
mă umple de uimire, Sfinţenia Evangheliei vorbeşte 
inimii mele. Uitaţi-vă la cărţilor filosofilor cu toată 
pompa lor, cât de mici sunt faţă de ea! E cu neputinţă ca 
o carte aşa de sublimă şi, totodată, aşa de simplă să fie 
cuvânt omenesc? E cu neputinţă ca Acela, a cărui istorie 
o relatează, să fie un om! Ar fi mult mai de neînţeles, 
dacă vreo câţiva oameni s-ar fi grupat la un loc spre a 
compune această carte, decât să fi fost o singură 
persoană care să dea materialul pentru compunerea ei, 
afară de această Biblie. Evanghelia are trăsături de 
adevăr aşa de mari” (Emile, cartea IV, p. 109). 
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Prin studierea atentă a Sfintei Scripturi mulţi s-au 
convertit la dreapta credinţă şi au început să-L iubească 
pe Dumnezeu şi să trăiască o nouă viaţă „în duh şi-n 
adevăr”. Iată ce afirma poetul evreu Heinrich Heine 
despre Sfânta Scriptură – Cartea lui Dumnezeu: 
„Luminarea mea o datorez pur şi simplu citirii unei cărţi. 
Unei cărţi? Da! Ba, încă o carte veche, simplă, modestă, 
ca şi natura, şi naturală ca şi aceasta. O carte care are o 
înfăţişare obişnuită şi lipsită de pretenţii, ca soarele care 
ne încălzeşte, ca pâinea care ne hrăneşte. O carte care 
ne priveşte cu atâta încredere şi bunătate, ca o bunică, 
care priveşte zilnic, cu ochelarii pe nas, în această carte. 
Şi această carte se numeşte scurt şi cuprinzător: 
CARTEA LUI DUMNEZEU sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. 
Cine l-a pierdut pe Dumnezeu îl poate găsi din nou în 
această carte, şi cel care nu l-a cunoscut niciodată îl va 
descoperi în această carte dumnezeiască”. 

Biblia este cartea cea mai răspândită în lume. Ea a 
fost tradusă în toate limbile pământului. În paginile ei ne 
regăsim fiecare dintre noi. Iată ce spune marele istoric 
român Nicolae Iorga cu privire la Psaltire, care face parte 
din Scriptură: „Din tot cuprinsul Vechiului Testament nu 
este o carte care se poate mai bine potrivi pentru nevoile, 
pentru durerile şi nădejdile fiecăruia, ca Psalmii din 
Biblie. În cele 150 de rugăciuni, de imnuri, de tânguiri, 
se află tot sufletul omenesc în întoarcerea lui asupra sa 
însuşi, şi în avântul plin de sfială şi de temere, către 
puteri mai mari decât dânsul”. 

Biblia cuprinde întreaga istorie a mântuirii 
noastre. Ea se împarte în două: Vechiului Testament şi 
Noul Testament. Vechiul Testament cuprinde istoria 
omenirii de la facerea lumii până la venirea Mântuitorului 
Hristos. Noul Testament relatează istoria omenirii de la 
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naşterea Mântuitorului Hristos şi până la sfârşitul lumii, 
când va avea loc judecata universală a lumii. 

Sfânta Scriptură este o carte pur religioasă. Ea nu 
este o carte mitologică şi nici de adormit copiii, cum au 
criticat-o mulţi necredincioşi, fără să fi citit vreodată 
Biblia din copertă în copertă. În Sfânta Scriptură 
descoperim urma paşilor lui Dumnezeu în istorie şi ce 
trebuie să facem ca să ne mântuim. 
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DUMNEZEU – TATĂL 
 

Rugăciunea pe care o zicem cel mai des şi care 
este cea mai apropiată de sufletul nostru, prin originea ei 
dumnezeiască, e „Tatăl nostru”, rugăciune care ne-a fost 
lăsată de Mântuitorul Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu. 
Prin această rugăciune, Mântuitorul ne arată că pe lângă 
părinţii noştri de pe pământ, noi avem un tată comun în 
ceruri, un tată care ne aparţine tuturor şi căruia toţi îi 
spunem în rugăciune „Tatăl nostru”. Acest tată din ceruri 
este Dumnezeu, care ne-a dat viaţă şi ne-a deschis tuturor 
porţile eternităţii. 

Schiller spune într-unul dintre poemele sale: 
„Fraţilor, deasupra bolţii înstelate trebuie să existe un 
Tată iubitor”. Şi aşa şi este! Tatăl cel din ceruri ne iubeşte 
cu adevărat. Iată ce spune Cartea lui Dumnezeu: „Că  
într-atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel 
Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într-Însul 
să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16). Acum 
înţelegem mai bine taina şi rostul venirii lui Iisus Hristos 
pe pământ; pe de o parte, să ni-L descopere pe Dumnezeu 
ca fiind „Tatăl nostru”, iar, pe de altă parte, să se 
jertfească din iubire pentru noi, pentru a ne deschide 
calea la cer, unde se află multe lăcaşuri (Ioan XIV2). În 
Noul Testament, Dumnezeu se descoperă ca fiind iubire 
(1 Ioan IV8). El L-a trimis în lume pe Unicul Său Fiu, ca 
să ne facă şi pe noi fii ai lui Dumnezeu, după cum 
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mărturiseşte glasul Sfintei Scripturi: „Dar celor câţi L-au 
primit (adică, pe Iisus-n.a.), care cred întru numele Lui 
(adică, al lui Iisus-n.a.), le-a dat putere să devină fii ai lui 
Dumnezeu ei… de la Dumnezeu s-au născut” (Ioan I12-13). 

Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Însuşi 
Mântuitorul Hristos ne-a asigurat despre acest mare 
adevăr, când a spus (după Înviere) Mariei (sora lui Lazăr 
din Betania): „Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, şi la 
Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru” (Ioan XX17). Poate 
vă întrebaţi în adâncul sufletului: Care-i deosebirea între 
expresiile „Tatăl meu” şi „Tatăl vostru”? Una mare de tot: 
Iisus Hristos îl are pe Dumnezeu ca Tată, deoarece, după 
fire, este născut din veci din El, este aceeaşi fiinţă cu 
Dânsul. Naşterea din veşnicie a Fiului din Dumnezeu – 
Tatăl este o mare taină, care nu poate fi pătrunsă de 
mărginita noastră minte omenească. La Dumnezeu este cu 
putinţă. Noi, oamenii credincioşi, nu suntem născuţi prin 
fire de Dumnezeul cel ceresc, ci am fost înfiaţi de către El 
prin credinţă şi prin har – prin Taina Sfântului Botez. Iisus 
Hristos, de mic copil, avea cunoştinţă că El este Fiul lui 
Dumnezeu. Când era de 12 ani şi a fost aflat de către 
dreptul Iosif şi Fecioara Maria în templu, Iisus a numit 
locaşul sfânt „cele ale Tatălui Meu” (Luca II49). Atunci 
când a început să propovăduiască Evanghelia, Mântuitorul 
Hristos le-a poruncit ucenicilor să-L numească pe 
Dumnezeu „Tată” (Matei VI9). 

Din „Predica de pe munte” aflăm că Iisus Hristos 
i-a îndemnat pe oameni să nu se îngrijoreze de ce vor 
mânca sau cu ce se vor îmbrăca, căci Dumnezeu – Tatăl 
are grijă de fiecare fiinţă şi de fiecare lucru din această 
lume: „De aceea, vă spun: Nu purtaţi grijă pentru viaţa 
voastră ce veţi mânca, şi ce veţi bea, nici pentru trupul 
vostru cu ce vă veţi îmbrăca; oare nu este viaţa mai mult 



Preot prof. dr. Mihail Gh. Milea                                            ĭĭĭĭ 

  133

decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Priviţi la 
păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu 
adună în hambare, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. 
Oare nu sunteţi voi cu mult altceva decât ele? … Aşadar, 
nu vă îngrijoraţi spunând: Ce vom mânca? sau: Ce vom 
bea; sau: Cu ce ne vom îmbrăca? deoarece pe toate 
acestea păgânii le caută; că ştie Tatăl vostru Cel ceresc, 
de ce aveţi nevoie; ci căutaţi mai întâi împărăţia lui 
Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea vi se vor 
adăuga.” Matei VI25-33). Cât adevăr în aceste cuvinte! Ce 
mare mângâiere, să ştim că Cineva de sus ne poartă de 
grijă. Oare noi să fim aşa de nepăsători faţă de 
Dumnezeu? După cum îi cinstim şi respectăm pe părinţii 
noştri, cu atât mai mult trebuie „să-L preţuim şi să-L 
ascultăm pe Dumnezeu – Tatăl”. Prin viaţa noastră de zi 
cu zi trebuie să dovedim că suntem cu adevărat fii ai lui 
Dumnezeu. „Cine numeşte pe Dumnezeu Tată, zice 
Sfântul Ioan Gură de Aur, este dator să aibă în fiecare zi 
o comportare demnă, creştineascăm ca să nu se arate 
nevrednic de această demnitate”. 

Sfântul Grigore de Nyssa, într-o carte a sa, 
întreabă ca din partea Părintelui ceresc: „Mă numeşti tată 
cu viaţa ta decăzută? De ce spui cu glasul tău murdar 
numele cel prea-cinstit? De ce înşeli? De-ai fi fiul Meu, 
ar trebui ca viaţa ta să corespundă cu darurile Mele. Dar 
Eu nu recunosc în Tine trăsăturile firii Mele”. Oare nu 
merităm toţi o mustrare ca aceasta? 
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DUMNEZEU – FIUL, 
IISUS HRISTOS 
 

Dumnezeu este Unul, dar în trei Persoane: Tatăl, 
Fiul şi Sfântul Duh, toate trei, cu o singură deosebire, 
având aceeaşi fiinţă. Dumnezeu Tatăl a creat lumea, a 
adus la existenţă tot ceea ce vedem şi, în acelaşi timp, 
poartă grijă de toată creaţia. Fiul lui Dumnezeu, Iisus 
Hristos, prin întruparea şi jertfa Sa de pe Cruce, a 
răscumpărat lumea, cu alte cuvinte a mântuit-o. Sfinţii 
Părinţi spun că mântuirea adusă de Mântuitorul Hristos 
este o nouă creaţie a lumii. Sfântul Duh, cea de-a treia 
persoană a Sfintei Treimi, are rol sfinţitor al întregii 
creaţii. 

După ce am văzut în ce constă lucrarea fiecărei 
Persoane Sfinte în parte, să ne oprim asupra celei de-a 
doua persoane a Sfintei Treimi şi anume: Iisus Hristos – 
Fiul lui Dumnezeu. 

Prin faţa lui Iisus Hristos nu se poate trece cu 
indiferenţă. Cine este acest nume, care abate cursul 
istoriei şi schimbă soarta omenirii? Cine este acest 
personaj istoric, care atrage admiraţia şi adoraţia unor 
ucenici ce sunt gata să meargă pentru El până la moarte? 
Cine este această Persoană, a cărei operă înfruntă timpul 
cu mileniile? Cine este Iisus Hristos? 

Sunt pline bibliotecile pământului de cărţile ce s-
au scris despre Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu. 
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Persoana lui Iisus a stârnit atâtea discuţii, a aprins atâtea 
controverse şi a provocat atâtea scrieri, încât este cu 
neputinţă a le înşira. Teologi laici, oameni de ştiinţe şi de 
litere, publicişti şi tot felul de învăţaţi, fiziologi, istorici, 
medici, filosofi, artişti, clerici şi politicieni se avântă în 
tot felul de scrieri şi de discuţii înflăcărate despre Iisus 
Hristos. O viaţă întreagă nu-ţi ajunge să poţi citi tot ceea 
ce s-a scris de-a lungul istoriei despre Iisus Hristos. Nu 
există popor la ora actuală care să nu fi auzit de acest 
nume atât de sfânt – Iisus Hristos.  

Iisus este Mântuitorul vieţii noastre. Pentru 
creştini, nu este un nume mai scump decât numele lui 
Iisus. Numele său este mai scump decât al părinţilor, al 
fraţilor şi al prietenilor, fiindcă El este cel ce ne face cel 
mai mare bine şi ne ajută în cele mai grele împrejurări ale 
vieţii. La El alergăm şi ne rugăm: „Doamne Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne”. Marele 
moralist francez Lacordaire zicea despre Iisus Hristos 
următoarele: „Cine dintre oamenii mari ai lumii au fost 
iubiţi? Cine dintre cei viteji? Care dintre înţelepţi? 
Spune-mi cine a fost iubit înainte de moarte?… pe cine 
dintre oameni l-a urât lumea mai mult? Pe care rege, pe 
care filosof? Spune-mi un om, un filosof întemeietor de 
religii, care, fiind în mormânt, era încă urât şi 
desconsiderat. A venit timpul uitării şi lumea a trecut la 
ordinea zilei peste toate. Numai Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, e considerat în ochii lumii, de mii de ani, cel 
mai urgisit şi dispreţuit”. De ce oare? Pe Iisus L-au iubit 
cei credincioşi, cu sufletul curat, şi L-au urât pe nedrept 
cei necredincioşi şi păgâni la suflet. De ce oamenii cei răi 
nu-L suportau pe Iisus? Pentru că El le spunea mereu 
adevărul în faţă: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 
XIV6). Oricât de mult îl contestă unii răuvoitori, Iisus 



ĭ ĭ ĭ ĭ                                                            Mare este Dumnezeu 

 136

Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. El este 
„Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, aşa cum 
mărturisim de fiecare dată când rostim Crezul în timpul 
Sfintei Liturghii la Biserică. Întreaga Sfântă Scriptură, 
Cartea lui Dumnezeu, ne dă de la un capăt la celălalt 
atâtea dovezi convingătoare despre dumnezeirea 
Mântuitorului Iisus Hristos. Venirea în lume a Fiului lui 
Dumnezeu sau Mesia, cum i se spunea în vechiul 
Testament, a fost profeţită cu mii de ani înainte de 
naşterea Sa, din Sfânta Fecioară Maria. 

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat 
pentru a noastră mântuire, ca să ne convingă şi mai mult 
despre existenţa Sa. Sfinţii Apostoli erau convinşi că Iisus 
Hristos era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Iată ce este 
scris în Sfânta Evanghelie: „Venind Iisus Hristos în părţile 
Cezareei lui Filip, i-a întrebat pe ucenicii Săi, zicând: 
«Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?» Iar ei au 
răspuns: Unii, Ioan Botezătorul; alţii, Ilie; alţii, Ieremia sau 
unul dintre profeţi. Şi le-a zis: «Dar voi, voi cine ziceţi că 
sunt?» Răspunzând Simon Petru, a zis: «Tu eşti Hristosul, 
Fiul lui Dumnezeu - Cel Viu»” (Matei XVI13-16.). Apostolul 
Natanael I-a zis lui Hristos: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu” 
(Ioan I49). La opt zile după învierea din morţi a lui Iisus 
Hristos, Apostolul Toma a exclamat când L-a văzut şi L-a 
pipăit cu mâinile lui: „Domnul meu şi Dumnezeul meu” 
(Ioan XXVIII28). Apostolul şi Evanghelistul Ioan numeşte 
pe Iisus Hristos – Dumnezeu, Cuvântul întrupat: 
„Cuvântul Dumnezeu era …” (Ioan I1). Evanghelia lui 
Ioan: „Iar acestea s-au scris, pentru ca voi să credeţi că 
Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, viaţă să 
aveţi întru numele Lui” (Ioan XX31). Tot Sfântul Ioan, 
Apostolul iubirii, spune: „Şi noi am văzut şi mărturisim că 
Tatăl L-a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii. Cel ce va 



Preot prof. dr. Mihail Gh. Milea                                            ĭĭĭĭ 

  137

mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu 
rămâne întru el şi el întru Dumnezeu.” (1 Ioan IV14-15). 
Acel ofiţer care păzea mormântul lui Iisus în clipa învierii 
a exclamat: „Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost 
Acesta” (Matei XXVII54). 
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DUMNEZEU – DUHUL SFÂNT 
 
  Întotdeauna, Biserica ne-a învăţat că Dumnezeu, 
este Unul, dar întreit: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh – toate 
cele trei Persoane formând o singură dumnezeire. Pentru 
a înţelege mai bine acest mister al Sfintei Treimi – care 
formează un singur Dumnezeu – să ne gândim la un 
exemplu practic. Când privim pe bolta cerului, observăm 
soarele strălucind; dacă, în acelaşi timp, ne uităm pe 
luciul unei ape, zărim din nou soarele, iar dacă, în aceeaşi 
clipă, ne uităm în oglindă, observăm că şi acolo se vede 
soarele. Avem soarele pe cer, vedem soarele pe luciul 
apei şi-l zărim şi în oglindă – cu toate acestea nu sunt trei 
sori separaţi, ci unul singur. Aşa este şi cu Dumnezeu! 

Sfântul Duh este a treia Persoană a Sfintei Treimi. 
Faptul că este al treilea în ordine aritmetică nu înseamnă 
este mai mic decât Tatăl şi Fiul. Toate aceste Persoane 
sunt egale între ele, nu se amestecă şi nici nu se 
confundă. Mântuitorul Iisus Hristos ne învaţă că Duhul 
Sfânt are fiinţa dumnezeiască de la Tatăl cel din ceruri: 
„Iar când va veni Mântuitorul (adică Duhul Sfânt – n.a.), 
pe care Eu vi-L voi trimite de la Tatăl, Duhul Adevărului, 
Cel ce din Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre 
Mine” (Ioan XV26). 

Sfânta Scriptură – Cartea lui Dumnezeu ne spune 
că Sfântul Duh este Dumnezeu „Domnul de viaţă 
Făcătorul”, în care sălăşluieşte toată plinătatea 
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(Coloseni I19), tot adevărul (Ioan I17) şi care de la 
început şi-n toate manifestările sale luminează, purifică 
(Romani VII11), zideşte, lungeşte zilele vieţii noastre 
(Romani VIII13) şi ne sfinţeşte. Duhul Sfânt este Acela 
care dă „suflare de viaţă”. 

În Elveţia se află aşa-numitele „văi ale morţii”, 
nişte văi închise de munţi şi ferite de orice vânt. 
Locuitorii din acele văi sunt aproape tot timpul bolnavi şi 
mor devreme. Aşa sunt sufletele peste care nu suflă 
vântul Duhului Sfânt: bolnave şi moarte în tot felul de 
păcate şi fărădelegi. 

Cunoaştem de la geografie că egiptenii trăiesc din 
revărsarea Nilului. Fără această revărsare, întregul Egipt 
ar fi o pustietate de nisip, ca şi Sahara. Aşa este şi viaţa 
noastră cea sufletească. Ea se menţine prin revărsarea 
darului şi harului Duhului Sfânt. Fără ea viaţa noastră 
sufletească ar fi o pustietate a păcatului. 

Am folosit aceste exemple luate din natură pentru 
a înţelege mai bine în ce constă lucrarea Duhului Sfânt în 
lume şi în viaţa noastră personală. Sfântul Duh este ca o 
lumină strălucitoare, ca o energie de esenţă spirituală. El 
este nematerial. Pentru a fi văzut, El a luat o formă 
concretă în Noul Testament, la Botezul Mântuitorului 
Hristos, arătându-se sub chipul unui porumbel. Întot-
deauna, porumbelul a fost socotit simbolul păcii.  

Unde este Duhul Sfânt, acolo sălăşluieşte pacea 
sufletească. Duhul Sfânt a luat parte la facerea lumii. 
Cartea lui Dumnezeu ne dă multe dovezi biblice despre 
existenţa personală a Sfântului Duh. La Bunavestire (25 
martie), îngerul Gavriil aduce Sfintei Fecioare Maria 
vestea cea bună de la Tatăl, că Fiul se va naşte prin 
mijlocirea Sfântului Duh (Luca I30-55). La Botezul 
Domnului (6 ianuarie), Tatăl grăieşte din cer către 
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oameni, „Fiul cel iubit” era în apa Iordanului, iar Duhul 
Sfânt s-a arătat „ca un porumbel” (Matei III16-17 şi Luca 
III22). Cu prilejul Schimbării la faţă (6 August), pe 
muntele Taborului, Sfântul Duh s-a arătat sub formă de 
nor luminos (Matei XVII16), asemenea stâlpului de nor 
((ziua) şi de foc (noaptea), care a călăuzit poporul evreu 
în pustie. 

În calendarul creştin se află o mare sărbătoare 
religioasă – Rusaliile sau Cincizecimea - adică la 
cincizeci de zile după Învierea din morţi a Mântuitorului, 
când Duhul Sfânt s-a pogorât peste Sfinţii Apostoli, care 
erau adunaţi în Ierusalim, aşteptând făgăduinţa domnului 
Iisus Hristos. De Duhul Sfânt este legată Biserica; Sfânta 
Biserică apare ca act văzut, istoric, în ziua de Rusalii. 
Sfântul Irineu spune că „acolo unde este Biserica este şi 
Duhul lui Dumnezeu şi este Duhul lui Dumnezeu acolo 
este şi Biserica şi harul deplin, atotcuprinzător, adică 
harul bunelor împliniri, harul pocăinţei, harul înfierii, 
harul profetic al Bisericii”. Duhul Sfânt se revarsă în 
orice Biserică unde se săvârşeşte Sfânta Liturghie şi se 
oficiază cele şapte Sfinte Taine: Botez, Mirungere, 
Spovedanie, Împărtăşania, Preoţia, Maslu, Cununia 
religioasă. 

Cineva spunea că „Biserica este mâna întinsă a lui 
Dumnezeu spre lume, ale cărei degete sunt Sfintele Taine 
prin care se revarsă Duhul Sfânt în lume”. Duhul Sfânt 
ni-L descoperă pe Dumnezeu, ne ajută să-L cunoaştem 
mai bine: „Pe cele ce ochiul nu le-a văzut şi urechea nu 
le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, pe acelea le-a 
gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nouă însă ni le-a 
dezvăluit Dumnezeu prin Duhul Său, fiindcă Duhul pe 
toate le cercetează, chiar şi adâncurile lui Dumnezeu”    
(1 Corinteni II9-10). 
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Prin Taina Botezului, fiecare din noi devenim un 
templu al Duhului Sfânt, după cum ne spune Sfântul 
Apostol Pavel: „Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu 
al Duhului Sfânt” (1 Corinteni VI19). 

Prin orice păcat săvârşit noi întinăm sufletul şi 
trupul nostru. Să ne ferim de păcatele contra Duhului 
Sfânt, care sunt următoarele: necredinţa sau ateismul, 
deznădejdea, credinţele deşarte, ereziile şi superstiţiile, 
nepocăinţa până la moarte. 

Duhul Sfânt să ne unească pe toţi în acelaşi cuget, 
iubindu-ne unii pe alţii.  
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CE VREA DUMNEZEU DE LA NOI 
 

Iată o întrebare fundamentală, care stăruie în 
adâncul fiinţei noastre. Existenţa lui Dumnezeu este o 
problemă vitală pentru noi, oamenii. Este sau nu este 
Dumnezeu?, se întreabă foarte mulţi oameni. Cei cre-
dincioşi afirmă cu convingere, din propria lor experienţă 
şi cu argumente raţionale, că da, Dumnezeu există şi fără 
de El viaţa nu ar avea nici un sens, totul ar fi haos. 

Nu putem concepe Universul fără de Dumnezeu. 
Vorba lui Voltaire: „Universul mă încurcă şi nu pot 
gândi măcar c-ar putea exista ceasul fără de 
ceasornicar”. Cei necredincioşi, atei sau indiferenţi de 
propria lor existenţă îl reduc pe Dumnezeu la mâncare 
sau la băutură, la plăceri trupeşti sau la alte ocupaţii 
vremelnice. Astfel de persoane se aseamănă cu 
necuvântătoarele, care ştiu doar să mănânce şi să doarmă 
şi care cred că după moarte nu mai este nimic decât 
neant, haos, uitare. 

Existenţa lui Dumnezeu nu depinde de credinţa 
sau de necredinţa cuiva. El există, fie că noi credem, fie 
că nu credem. Vom da socoteală fiecare de felul cum am 
crezut, în cine am crezut şi cum am dovedit această 
credinţă în viaţă. Credinţa nu este teorie şi nici ideologie 
sau sistem de viaţă sau gândire. Credinţa înseamnă 
cunoaştere, iubire, dăruire în slujba lui Dumnezeu şi a 
binelui faţă de cei din jur. 
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Religia nu este o poveste sau un mijloc inventat 
de unele persoane pentru a exploata sentimentele oa-
menilor şi a-i ţine în frâu, cum se spunea, până mai ieri, 
în şcoală sau la şedinţele de partid. Religia nu este o 
închistare, ci, din contră, este deschiderea omului către 
viaţă, lumină, iubire şi jertfă. Ea ţine de cunoaştere, de 
moralitate, de trăire în „duh şi adevăr”. Religia este 
legată direct de existenţa lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi 
Dumnezeu n-ar fi existat religia în lume. 

Religia presupune de la sine existenţa lui 
Dumnezeu, pe de o parte, iar, pe de alta, existenţa omului. 

Dumnezeu există. Să vedem ce anume vrea 
Dumnezeu de la noi, oamenii. Un prim răspuns îl aflăm 
în Sfânta Scriptură: „Cel ce voieşte ca toţi oamenii să se 
mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină”             
(1 Timotei II4). 

A fi mântuit înseamnă a trăi cu Dumnezeu, în 
împărăţia cerurilor, a fi răscumpărat, curăţit de păcate, a 
fi înfiat prin puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu vrea ca 
noi să trăim în bună pace unii cu alţii, în dragoste şi 
credinţă. La întrebarea de ce pe pământ şi între oameni 
este atâta dezordine, de ce este uneori viaţa atât de grea, 
Epitect, filosof născut în anul 50 după Hristos, a răspuns: 
„Dumnezeu a făcut pe oameni pentru a se bucura şi a fi 
fericiţi, iar nu pentru a avea necaz şi durere. Şi dacă 
oamenii totuşi sunt nefericiţi, ei singuri poartă vina, 
deoarece nu-şi duc viaţa în armonie cu înţeleapta voinţă 
a lui Dumnezeu”. 

Dumnezeu vrea de la noi fapte bune, trăire 
creştinească, în duh şi adevăr, după cum ne îndeamnă 
Sfântul Apostol Petru: „Căci aşa este voia lui Dumnezeu; 
voi, făcând binele, să-nchideţi gura necunoştinţei 
proştilor” (1 Petru II15). În predica de pe munte, 
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Mântuitorul spune: „Aşa să lumineze lumina voastră 
înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele 
bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” 
(Matei V16). 

Dumnezeu ne cere să trăim în bună înţelegere unii 
cu alţii: „Iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că 
iubirea este de la Dumnezeu, şi tot cel ce iubeşte este 
născut din Dumnezeu şi-L cunoaşte pe Dumnezeu”        
(1 Ioan IV7). 

Fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne cere să ne 
păstrăm credinţa adevărată nealterată şi să nu slujim altor 
zeităţi şi închipuiri deşarte, pentru că Unul este 
Dumnezeu: „Voi nu vă veţi închina la alţi dumnezei, căci 
Domnul e Dumnezeul al cărui nume e ,,Gelosul”, un 
Dumnezeu gelos” (Ieşire XXXIV14). După cum ne spune 
însuşi Dumnezeu, în prima poruncă a Decalogului: „Eu 
sunt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-a scos din ţara 
Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei în afară 
de Mine” (Ieşire XX2). Credinţa în Dumnezeu trebuie să 
fie statornică, indiferent ce necazuri se abat asupra 
noastră. Să nu ne pierdem încrederea în El şi nici să ne 
lepădăm de Dumnezeu înaintea oamenilor. 

Dumnezeu vrea ca noi, oamenii, să ne păstrăm 
sufletele şi trupurile curate, după cum ne spune Sfântul 
Apostol Pavel: „Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu 
al Duhului Sfânt” (1 Corint VI19). 

Voinţa lui Dumnezeu o aflăm în Sfânta Scriptură 
– Cartea cărţilor, care ne arată cine e Dumnezeu, ce a 
făcut, ce vrea de la noi şi ce trebuie să facem pentru a ne 
mântui. Voia Sa cea sfântă este cuprinsă în poruncile Lui, 
date spre mântuirea noastră: „Şi cel ce-I păzeşte 
poruncile rămâne în El” (1 Ioan III24). 
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Dumnezeu ne vrea pe toţi la El, în împărăţia 
cerurilor. 
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LUCRAREA LUI DUMNEZEU ÎN LUME 
 

În Sfânta Scriptură, Dumnezeu se defineşte pe 
Sine ca fiind „iubire” (1 Ioan IV8). Cu alte cuvinte, El 
este o Fiinţă vie, care iubeşte şi care dă viaţă tuturor. 

Între viaţă şi lucrare se află o strânsă legătură. În 
primul rând, nu se poate lucra în afara vieţii şi, în al 
doilea rând, chiar viaţa în sine e o lucrare. Viaţa ţine de 
Dumnezeu, care lucrează în toţi şi în toate (1 Corinteni 
XII6). Pe Dumnezeu nu-L putem reduce la o simplă idee 
filosofică şi nici nu putem să-L aşezăm în domeniul 
basmelor şi al legendelor de tot felul, aşa cum au încercat 
să afirme cei necredincioşi. Mai presus de toate, 
Dumnezeu este o Persoană vie, spirituală, care există prin 
Sine însuşi, care nu depinde de nimeni şi de nimic, care 
nu are început şi nici sfârşit. 

Din Sfânta Scriptură am aflat cine este 
Dumnezeu, ce este El, cum putem să-L cunoaştem şi care 
sunt argumentele pentru a dovedi existenţa Lui în lume. 
Acum, să încercăm, tot pe baza Bibliei, să vedem în ce 
constă lucrarea lui Dumnezeu. În prima carte a Sfintei 
Scripturi – Facerea – se vorbeşte despre marea operă sau 
lucrare a lui Dumnezeu; creaţia spirituală şi materială sau 
facerea lumii: „Întru-nceput a făcut Dumnezeu cerul şi 
pământul” (Facere I1). Altfel spus, întregul Univers care 
ne înconjoară este lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. 
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Expresia „mâinile lui Dumnezeu” ne arată participarea 
efectivă, concretă şi palpabilă a lui Dumnezeu la crearea 
întregii lumi. 

La crearea lumii „văzute şi nevăzute” a participat 
întreaga Sfântă Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, după 
cum aflăm din Cartea lui Dumnezeu: „Tatăl Meu până 
acum lucrează; şi Eu lucrez” (Ioan V17). Dumnezeu – 
Tatăl a creat lumea prin cuvânt (adică prin Fiul - Iisus 
Hristos), iar Duhul Sfânt se purta pe deasupra creaţiei 
(Facere I2-3). Unul şi acelaşi Dumnezeu lucrează în tot 
Universul, aşa cum mărturiseşte Sfântul Apostol Pavel: 
„Acelaşi Dumnezeu este Cel care pe toate în toţi le 
lucrează” (1 Corinteni XII61). Dumnezeu lucrează potrivit 
voii Sale, nu că-I porunceşte cineva din afară, sau că este 
determinat de ceva. Dumnezeu „Pe toate le lucrează, 
după sfatul voii Sale” (Efes I11). 

Lumea a fost creată în şase zile, după care 
Dumnezeu s-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările 
Sale (Evrei IV4; Fac. II2). Dar prin aceasta Dumnezeu 
nu şi-a întrerupt lucrarea Sa, ci o continuă permanent, 
prin întreţinerea vieţii, purtarea de grijă şi înnoirea lumii 
etc. De aceea, Mântuitorul Hristos zice: „Tatăl Meu 
până acum lucrează; şi Eu lucrez” (Ioan V17) sau 
„Felurimi de lucrări sunt, dar Acelaşi Dumnezeu este 
Cel care pe toate în toţi le lucrează” (1 Corinteni XII6). 
Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume se 
numeşte providenţă şi pronie divină. Mântuitorul ne 
sfătuieşte astfel: „Nu purtaţi grijă pentru viaţa voastră ce 
veţi mânca şi ce veţi bea, nici pentru trupul vostru cu ce 
vă veţi îmbrăca; oare nu este viaţa mai mult decât hrana 
şi trupul decât îmbrăcămintea?” (Matei VI25). Şi, dând 
exemplu păsările cerului, crinii pământului şi iarba, 
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cărora Dumnezeu le poartă de grijă, conchide astfel: 
„Aşadar nu vă îngrijoraţi… că ştie Tatăl vostru Cel 
ceresc că aveţi nevoie de toate acestea; ci căutaţi mai 
întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate 
acestea vi se vor adăuga” (Matei VI31-33).  

Tot o lucrare a lui Dumnezeu-Tatăl este şi 
trimiterea Fiului Iisus Hristos în lume: „Lucrul lui 
Dumnezeu acesta este, să credeţi în Cel pe Care El L-a 
trimis” (Ioan VI29). La sfârşitul activităţii Sale, 
Mântuitorul a spus, printre altele, în rugăciunea Sa 
arhierească: „Eu Te-am preamărit pe Tine pe pământ; 
lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârşit” (Ioan 
XVII4). Lucrări dumnezeieşti sunt „lucrările lui Hristos”. 
Între acestea, sunt mai întâi „slujirile” Lui. El a săvârşit 
lucrarea mântuitoare şi lucrările lui Dumnezeu-Tatăl, prin 
întreita-i slujire de: Apostol şi Arhiereu (Evrei III1; VII24). 

Ca împărat, Mântuitorul Hristos ne conduce spre 
„împărăţia cerurilor”. Când Pilat L-a întrebat pe Iisus „Tu 
eşti împăratul iudeilor?”, Mântuitorul a zis: „Împărăţia 
mea nu este din lumea aceasta”. Domnul Iisus nu a venit 
să instituie o împărăţie lumească, politică, ci una 
spirituală. Fără de Hristos, orice împărăţie sau sistem 
social se destramă. 

Ca învăţător sau prooroc, Iisus Hristos ne învaţă, 
prin Evanghelie, adevărurile de credinţă, ne arată care 
este sensul vieţii noastre, cine suntem, de unde venim. 
Mântuitorul ne învaţă prin Sfânta Biserică ce să facem ca 
să ne mântuim. 

Ca Arhiereu sau Marele Preot, Iisus Hristos S-a 
dus pe Sine ca jertfa mântuitoare pentru noi toţi. Prin 
jertfa lui de pe Cruce, am fost răscumpăraţi de păcatele şi 
fărădelegile noastre. Iisus Hristos a instituit preoţia 
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sacramentală în Biserică – care are puterea de a săvârşi 
dumnezeiasca Liturghie – prin care se actualizează Jertfa 
lui Hristos de pe Golgota. 
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DATORIILE NOASTRE FAŢĂ DE DUMNEZEU 
 

Raportul dintre om şi Dumnezeu are o valoare 
centrală în viaţa morală creştină. El este rădăcina din care 
izvorăsc toate acţiunile morale şi ţinta spre care se 
îndreaptă toate. Nu se poate concepe religia fără de 
Dumnezeu, dar nici morala fără de Dumnezeu. Existenţa 
noastră este legată de existenţa lui Dumnezeu. Spre 
Dumnezeu converg toate, din El primesc viaţă şi 
existenţă toate lucrurile „văzute şi nevăzute”. Fără de 
Dumnezeu nu putem face nimic (Ioan XV5). Acest lucru 
ni l-a demonstrat cu prisosinţă istoria. Orice popor sau 
societate care L-a exclus pe Dumnezeu din viaţa şi 
preocupările zilnice a dispărut pentru totdeauna, 
acoperindu-se cu praful uitării. 

Faţă de Dumnezeu nu putem fi indiferenţi. Avem 
o mare responsabilitate în faţa lui Dumnezeu, înaintea 
Căruia vom da socoteală de tot ce am făcut sau de ce 
trebuia să facem şi nu am făcut. Noi, oamenii, suntem 
dependenţi faţă de Dumnezeu. Nu ne putem da singuri 
viaţă şi nici nu putem s-o luăm când vrem. Viaţa noastră 
vine de la Dumnezeu şi se află în mâinile Lui. 

Faţă de Dumnezeu avem multe îndatoriri. Sfântul 
Apostol Pavel ne spune: „Ce aveţi pe care să nu-l fi 
primit de la Dumnezeu?” 

Prima îndatorire este să-L cunoaştem, după cum 
spune chiar Iisus Hristos: „Iar viaţa veşnică aceasta este: 
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Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi 
pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis” (Ioan XVII3). Pe 
Dumnezeu îl putem cunoaşte pe cale naturală, admirând 
natura, care este lucrarea lui Dumnezeu, după cum 
exclamă şi psalmistul David: „cerurile spun slava lui 
Dumnezeu, iar facerea mâinilor lui o vesteşte tăria Lui”. 
Dar pe Dumnezeu îl putem cunoaşte cel mai bine pe cale 
supranaturală, adică prin descoperirea făcută de 
mântuitorul Hristos, de prooroci şi de sfinţi. Multe păcate 
le facem din neştiinţă. Pentru a scăpa de cursele 
păcatelor, trebuie să cunoaştem adevărurile de credinţă pe 
care le aflăm în Sfânta Scriptură. 

A doua datorie este să-L iubim din tot sufletul şi 
din tot cugetul, aşa cum ne spune chiar Mântuitorul 
Hristos, în pilda samarineanului milostiv: „Să iubeşti pe 
Domnul Dumnezeul Tău, cu toată inima ta, din tot 
sufletul tău, şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi 
întâia poruncă” (Matei XXII37-38). Între cunoaştere şi 
iubire se află o strânsă legătură. Pe măsură ce cunoşti pe 
cineva mai bine, cu atât mai mult începi să-l iubeşti. La 
iubirea lui Dumnezeu trebuie să răspundem cu iubire: 
„noi Îl iubim pe Dumnezeu, pentru că El ne-a iubit întâi” 
(1 Ioan IV19). „Dumnezeu este iubire, şi cel ce rămâne în 
iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el” 
(1 Ioan IV16). Iubirea faţă de Dumnezeu trebuie să fie aşa 
de puternică, încât să putem exclama cu Apostolul Pavel: 
„Cine ne va despărţi de dragostea lui Dumnezeu?…” 
Sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, 
nici cele de acum, nici cele viitoare, nici altă făptură 
oarecare nu va putea să ne despartă de dragostea lui 
Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, „Domnul nostru” 
(Rom. VIII35-39). 
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A treia datorie este să ascultăm de cuvântul Lui şi 
să împlinim poruncile Sale. „De veţi păziţi poruncile 
Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea”, zice Mântuitorul 
Hristos (Ioan XV14). Sfântul Apostol Ioan spune: „Să nu 
iubim cu vorba nici cu vorbirea, ci-n faptă şi-n adevăr” (1 
Ioan III18). În „Predica de pe munte”, Iisus Hristos ne 
spune că: „nu tot cel ce-Mi zice: Doamne, Doamne! va 
intra în împărăţia cerurilor, ci acela care face voia Tatălui 
Meu Celui din ceruri” (Matei VII21). Iar voia lui 
Dumnezeu o aflăm cuprinsă în poruncile pe care ni le-a 
lăsat şi după care să ne călăuzim viaţa noastră. Ca să 
împlinim poruncile lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să le 
cunoaştem, să le cercetăm. 

O altă îndatorire principală este ca să-I slujim şi să 
ne închinăm Lui. Atunci când Mântuitorul Hristos a fost 
ispitit de diavol, în pustia Carantinei, după botez, Iisus 
Hristos i-a zis: „Mergi înapoia Mea, Satano, că scris este: 
Domnului Dumnezeului tău să I te închini şi Lui unuia să-I 
slujeşti” (Matei IV10). Închinarea înseamnă un act de 
mărturisire a credinţei faţă de Dumnezeu. Nu trebuie să ne 
fie ruşine a ne închina înaintea lui Dumnezeu. Prin orice 
faptă bună noi îi slujim lui Dumnezeu. Orice loc de muncă 
este binecuvântat de Dumnezeu. În orice loc de muncă 
binecuvântat de Dumnezeu. În orice loc putem să slujim 
lui Dumnezeu, prin săvârşirea binelui faţă de cei din jurul 
nostru, după cum ne va zice Iisus la judecata de la sfârşitul 
lumii: „Întrucât aţi făcut Unuia din aceştia mici, Mie     
Mi-aţi făcut”. 
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MAI AVEM NEVOIE DE DUMNEZEU 
ÎN SECOLUL XXI 
 

Sunt multe persoane care oscilează între a rămâne 
cu Dumnezeu şi a rupe orice legătură cu El, spunând că 
religia este demodată, rămasă cu mult în urmă faţă de 
ştiinţă, care ne pune în faţă descoperiri senzaţionale cu 
privire la Univers. Aceste persoane uită că şi soarele este 
foarte vechi, dar nu putem să trăim fără lumina şi căldura 
lui. Ce ar fi să zicem: nu vreau să mai folosesc nici apă, 
nici pâine, nici aer, că au fost prea folosite de-a lungul 
istoriei. Fără alimente, fără aer nu se poate trăi, oricât de 
avansaţi am fi în ştiinţă, oricât de mari progrese am face 
în domeniul civilizaţiei. 

Tot la fel se pune şi problema religiei, a credinţei, 
a lui Dumnezeu. Credinţa religioasă este necesară şi 
folositoare în orice perioadă istorică a omenirii. Ea este 
hrana sufletului şi sensul vieţii umane. Pe Dumnezeu îl 
aflăm prezent pe fiecare filă a istoriei. Plutarh spunea că 
„mai degrabă vom găsi cetăţi fără legi, fără şcoli, fără 
monezi, dar nicăieri nu vom găsi o societate sau un 
popor fără credinţă în Dumnezeu”. 

Istoria omenirii este cea mai grăitoare dovadă a pre-
zenţei lui Dumnezeu în lume. Ea ne-a demonstrat că nimic 
nu se poate face fără de Dumnezeu. De aici şi dictonul latin 
„Nihil sine Deo”, pe care-l găsim scris pe unele steaguri de 
luptă şi care se traduce „Nimic fără Dumnezeu”. 
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Credinţa în Dumnezeu te face mai bun, mai 
respectuos, şi-ţi oferă mai multă garanţie în ochii celor 
din jur. Cineva din Franţa, care lucra într-o funcţie de 
mare răspundere, trebuia să angajeze un ajutor de 
serviciu, care să-i uşureze munca. Avea nevoie de un om 
cinstit şi cu frică de Dumnezeu, cum se spune în popor, 
care să fie conştient că Dumnezeu îl vede tot timpul şi 
aude tot ce vorbeşte. Acel loc de muncă vacant a fost 
foarte mult solicitat. A urmat o testare a candidaţilor pre-
zenţi la examen. În final, au rămas doar două persoane. 
Acea persoană care se ocupa de numirea şi alegerea func-
ţionarului în postul rămas liber era foarte credincioasă şi 
dorea să angajeze tot un om credincios. S-a gândit cum să 
se afle care dintre cei doi este credincios şi care este 
indiferent faţă de Dumnezeu. I-a venit ideea să facă o 
scurtă plimbare cu cei doi pe lângă o Biserică din apro-
piere. Unul dintre cei doi candidaţi, ajungând în dreptul 
Bisericii, şi-a ridicat pălăria, a stat pe loc, s-a închinat lui 
Dumnezeu, după care şi-a continuat drumul. Acesta a fost 
numit în serviciu de către marele funcţionar, care zicea în 
inima lui: ce încredere să am în omul care nu-l respectă 
pe Dumnezeu? Este mai rău decât un păgân şi el mă 
poate înşela oricând. De aceea, în veac nu voi angaja 
astfel de persoane în jurul meu. 

Un neam fără de Dumnezeu este supus destră-
mării, devine vulnerabil din toate părţile. Un neam 
credincios lui Dumnezeu este tare ca o stâncă ce nu poate 
fi smulsă de furtunile zbuciumate ale istoriei. 

Un om care nu crede deloc în Dumnezeu spune că 
aici este raiul, iadul şi că nu mai este nimic pe lumea 
cealaltă, că poate face orice rău pe lumea aceasta. Câte 
crime şi tâlhării nu se fac şi rămân nedescoperite! Câte 
furturi şi alte multe răutăţi de care nu ştim sunt făcute 
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tocmai de persoane care nu au nici un fel de frică de 
Dumnezeu! Ne aflăm cu toţii într-o mare criză economică 
şi socială. Aceasta se datorează, în primul rând, 
necredinţei şi, de aici, o criză spirituală, ce se răsfrânge în 
toate domeniile vieţii sociale. Este o mare nevoie de o 
reînviorare spirituală, de o trezire la valorile tradiţionale 
în care poporul nostru a vieţuit de două mii de ani. A 
sosit vremea să-L redescoperim pe Dumnezeu. 

Cu toţii avem nevoie de Dumnezeu, de la cel mai 
mic, până la cel mai vârstnic om, de la muncitor şi până 
la cel mai înalt funcţionar din conducerea ţării. Oricât de 
mari progrese ar face ştiinţa, nu-L poate nega pe 
Dumnezeu; din contră, ea este nevoită, în urma 
uimitoarelor descoperiri, aproape zilnice, să exclame ca 
şi psalmistul David: „Cât de minunate sunt lucrurile Tale, 
Doamne Dumnezeule, toate cu înţelepciune le-ai 
întocmit!” 

Numai Dumnezeu poate aduce pace în lume, 
linişte în ţară, bună sporire în casele noastre şi siguranţa 
zilei de mâine. 

Dumnezeu nu poate fi înlocuit cu nimic în lumea 
aceasta. El este prezent în cer şi pe pământ şi prin el 
trăim noi toţi. Acum ori mai târziu, la El ne vom întoarce 
cu toţi. 
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NOI DOVEZI ALE 
EXISTENŢEI LUI DUMNEZEU 
 

Problema existenţei lui Dumnezeu i-a preocupat 
pe oameni dintotdeauna. Fiecare generaţie, de-a lungul 
istoriei, şi-a pus următoarele întrebări: Cine este 
Dumnezeu? Ce este EL şi care sunt dovezile existenţei 
Lui în lume? 

În fiecare perioadă istorică s-au găsit răspunsuri 
adecvate. Dumnezeu este unul şi acelaşi, dintotdeauna, 
indiferent de ce răspunsuri s-ar da. De fiecare dată, 
pentru a dovedi existenţa lui Dumnezeu, s-au formulat şi 
descoperit noi argumente, care mai de care mai 
convingătoare pentru o minte sănătoasă, lucidă şi dornică 
de adevăr. Pentru cel care vrea să creadă în Dumnezeu 
sunt 1001 de argumente , iar pentru cel care nu vrea să 
creadă nu există nici măcar unul. 

Credinţa în Dumnezeu ţine de bunul simţ, de 
logică şi de raţiune. Filosoful englez Roger Bacon 
spunea: „Nu există nimic în intelectul nostru care nu a 
trecut mai întâi prin simţurile noastre”. Nu avem în 
minte nici un concept care să nu fie o reflecţie corectă 
sau deformată a realităţii. Un sălbatic din junglă nu se 
poate gândi la „televizor”, pentru că această realitate nu 
există în lumea lui. 

Marea majoritate a omenirii, din toate timpurile, a 
crezut într-un fel sau altul în Dumnezeu. Chiar dacă 
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indivizii, luaţi separat, nu au crezut în El pe tot parcursul 
vieţii, au fost anumite momente din viaţa lor când au 
crezut. Dacă omenirea nu ar fi avut experienţa lui 
Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu ar fi fost niciodată 
perceput, noţiunea de „Dumnezeu” nu ar fi pătruns în 
mintea omului şi nici nu s-ar fi ancorat acolo cu atâta 
putere, spunea Richard Wurbrand. 

În logică există următorul principiu: „Nu poţi 
nega ceva care nu există”. Trebuie să existe mai întâi, ca 
să poţi nega ceva. Dacă Dumnezeu nu ar fi o realitate aşa 
de evidentă, ateii nu s-ar fi luptat cu atâta înverşunare 
împotriva lui Dumnezeu. Ideea despre Dumnezeu nu este 
inventată şi nici făurită de cineva. Fiecare dintre noi ne 
cunoaştem cu această deschidere spre Dumnezeu şi ne 
îndreptăm spre El, asemenea acelei plante – floarea-
soarelui. 

Argumentul de contingenţă. Totul în lume este 
schimbător şi trecător. Nimic nu este stabil. Atât omul, 
cât şi materia sunt ţinta acţiunii zilnice a vremii – a 
precipitaţiilor, umidităţii, temperaturilor. Legea entropiei 
afirmă că totul tinde spre dezorganizare şi dezintegrare. 
Schimbare şi decădere vedem pretutindeni în jurul nostru. 
Tot ce există astăzi dispare mâine, începând cu sub-
particulele din atom şi terminând cu cosmosul. Legea 
aceasta se menţine şi în domeniul spiritual. Tot ceea ce 
este schimbător şi trecător este relativ. Ceva ce astăzi este 
aici şi mâine nu mai este ar fi putut foarte bine să nu fi 
fost astăzi aici. Faptul că astăzi apare şi mâine dispare ne 
arată că nu există prin sine însuşi. Un astfel de lucru este 
contingent. El poate fi şi poate tot aşa de bine să nu fie. 
În consecinţă, el trebuie să aibă o cauză. Însă această 
cauză este determinată de o alta. Acest lanţ al cauzei şi 
efectului trebuie să aibă început şi sfârşit, pentru că, dacă 
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totul este relativ, ar putea foarte bine să nu existe. Cum şi 
de ce a început acest lanţ? Lumea contingenţei presupune 
existenţa unei Fiinţe care există neapărat, care nu putea să 
nu fie şi care nu are o cauză în afară de sine. El este 
intrinsec fără să depindă de ceva. Această fiinţă care 
există neapărat se numeşte Dumnezeu. 

Argumentul din legea a doua a termodinamicii. 
Potrivit acestei legi a fizicii, într-un sistem închis 
lucrurile pot evolua numai de la ordine la dezordine, 
haos, anarhie. Dacă universul nostru ar fi existat din 
veşnicie, astăzi ar fi trebuit să fie haos. Ordinea nu ar mai 
putea exista datorită procesului reversibil al entropiei. 
Universul este ordonat deoarece el provine dintr-un 
Dumnezeu al ordinii. 

Dovada din sateliţii artificiali. În zilele noastre, 
oamenii de ştiinţă au ajuns să fie creatori de sateliţi 
artificiali. Aceştia ne-au dat posibilitatea să dovedim 
experimental că în spatele acelui satelit artificial, care 
transportă doar câţiva oameni de specialitate, se află o 
inteligenţă colosală, care l-a conceput şi creat. 
„Planetele” noastre artificiale, deşi fabricate după multe 
calcule şi cu ajutorul unor utilaje complexe, au o viaţă 
scurtă. Cu toate acestea, ele reprezintă realităţi 
extraordinare ale ştiinţei. Puteau ele să apară de la sine, 
aşa, din senin, din haos? Pământul este tot un satelit care 
transportă în jurul soarelui milioane de locuitori. În 
decursul istoriei, nu a deviat niciodată de la traiectoria 
lui, niciodată nu a fost tras spre focul nimicitor al 
soarelui. În spatele pământului şi al celorlalte milioane de 
sateliţi şi sori, în spatele nenumăratelor stele de pe cer 
există o înţelepciune care a proiectat toate aceste minuni. 
Aceasta este DUMNEZEU! 
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Argument din electricitate. Nu există electricitate 
fără doi poli – minus şi plus. Nu există monedă fără două 
feţe. Dacă există o adâncime a răului în lume, trebuie să 
fie şi o înălţime absolută a iubirii. Această înălţime se 
numeşte Dumnezeu.  
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DUMNEZEU ÎN NATURĂ 
 

Prin natură înţelegem tot ceea ce ne înconjoară: 
pământul, cerul, plantele, cu alte cuvinte, tot universul. 
După cum un ceas presupune existenţa unui ceasornicar, 
tot la fel şi natura vădeşte existenţa unui Creator, în 
persoana lui DUMNEZEU. 

Multă vreme s-a confundat natura cu Dumnezeu. 
Totul era redus la natură. Nu există nimic în afara 
materiei şi natura este veşnică! Aceasta este pe scurt 
învăţătura materialiştilor de tot felul. La o cercetare mai 
atentă se constată că lucrările nu stau chiar aşa, natura şi 
Dumnezeu fiind două realităţi distincte, iar natura este 
dependentă de Dumnezeu. Natura nu are existenţă de la 
sine, nu se poate produce singură şi nu a apărut din 
veşnicie, pe când Dumnezeu este veşnic şi El nu depinde 
de nimeni şi de nimic şi este Creatorul lumii întregi. 
Natura este opera lui Dumnezeu. La orice pas natura ne 
vorbeşte despre Dumnezeu, despre atotputernicia şi 
înţelepciunea Lui. Sfântul Antonie, întemeietorul 
monahismului, a fost întrebat într-o zi de nişte filosofi: 
„De unde cunoşti atâta teologie, ştiinţă despre 
Dumnezeu?” Antonie, arătând cu mâna spre natură, le-a 
răspuns: „Soarele, luna, copacii, florile şi toate lucrurile 
din acest univers mi-au fost cărţile mele, după care am 
studiat toate cunoştinţele despre Dumnezeu”. 
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Cu privire la crearea naturii, Sfânta Scriptură ne 
spune că „la început, Dumnezeu a creat cerul şi 
pământul” (adică lumea văzută şi cea nevăzută) şi că 
„Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor” 
(adică deasupra creaţiei) (Facere I1-2). Despre armonia 
acestui Univers, Psalmistul David ne spune: „Doamne, 
toate cu înţelepciune Le-ai făcut”. 

Firesc, apar întrebările: De unde vine această 
armonie a naturii? Cine stă la originea acestei frumuseţi 
naturale? Materialiştii şi toţi cei necredincioşi afirmă că 
din haos şi că întâmplarea a făcut să apară această 
orânduială în natură. Practica, experienţa de toate zilele, 
ne demonstrează contrarul acestei afirmaţii. Aruncaţi, de 
pildă, un sac cu obiecte, sau cu literele limbii române, 
dintr-un avion şi veţi vedea că toate cad pe pământ la 
întâmplare, care sparte, care stricate, suprapuse unele 
peste altele. În zadar veţi căuta din acele litere aruncate 
pe pământ să descifraţi măcar un vers dintr-o poezie 
eminesciană. Este imposibil şi absurd în acelaşi timp. 
Ateii apelează la tot felul de ipoteze neştiinţifice – 
explicaţii de adormit copiii, ocolind adevărul, 
excluzându-L pe Dumnezeu din natură. Când le spui că 
Dumnezeu a creat întreaga natură şi că este mereu 
prezent în ea, este ca şi când ai pune foc pe ei. Aceşti 
necredincioşi uită că marii oameni de ştiinţă au fost 
foarte credincioşi şi fermi convinşi că la baza naturii stă 
puterea lui Dumnezeu. Newton spunea că „acest minunat 
aranjament al soarelui, planetelor şi cometelor nu poate fi 
decât opera unei fiinţe atotputernice şi inteligente… 
Această fiinţă infinită guvernează totul nu ca suflet al 
lumii, ci ca stăpân al tuturor lucrurilor”. Lamarck spunea 
că „Natura, nefiind o inteligenţă, nefiind nici măcar o 
fiinţă, ci numai o ordine a lucrurilor, constituind o putere 
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peste tot, supună la legi – natura nu este însuşi 
Dumnezeu. Ea este produsul sublim al voinţei sale 
atotputernice… Astfel, voinţa lui Dumnezeu este 
exprimată prin exercitarea legilor naturii, pentru că aceste 
legi vin de la Dânsul”. 

Universul îl vădeşte pe Creator: „Natura este 
oglinda lui Dumnezeu în care se reflectă puterea, 
bunătatea, mila, pronia, iubirea”, spunea marele teolog 
român, părintele profesor dr. Dumitru Stăniloaie.  

Cu ani în urmă, a apărut o carte celebră: 
„Dumnezeu în natură”, scrisă de distinsul om de ştiinţă 
Camil Flamarion. Această carte a fost rezultatul 
cercetărilor sale ştiinţifice de-o viaţă, pe care le-a dedicat 
studierii naturii. Printre altele, el spunea că „Pe 
Dumnezeu îl întâlnim la orice pas în natură” şi că 
„Lumea este un plan, un scop general şi unul în 
particular în care oamenii de ştiinţă nu pot să nu admire 
puterea, înţelepciunea şi prevederea lui Dumnezeu, care 
a dat viaţă şi sens naturii înconjurătoare”. Naturalistul 
Oswald Heer încheia cartea sa „Lumea străveche a 
Elveţiei” cu următoarele cuvinte memorabile: „Cu cât 
pătrundem mai adânc în cunoaşterea naturii, cu atât mai 
mult ajungem la convingerea că numai credinţa într-un 
creator atotputernic şi prea înţelept, care a făcut cerul şi 
pământul după un plan întocmit din veci, poate dezlega 
enigmele naturii şi ale vieţii omeneşti. Prin urmare, nu 
numai inima omului ne vorbeşte despre Dumnezeu, ci şi 
natura”. De asemenea, botanistul Albert Wigond spunea 
că: „Cel mai sigur şi mai nediscutat rezultat al 
cercetărilor mele ştiinţifice este că pretutindeni în natură 
am aflat nu numai urmele lui Dumnezeu, ci că la fiecare 
pas am aflat dovezi despre existenţa Creatorului, care 
este în persoana lui Dumnezeu”. 
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În cartea sa „Dovezi ale existenţei lui Dumnezeu”, 
Richard Wurbrand deducea existenţa lui Dumnezeu din 
legile naturii: „În natură, în societate, în suflet, în trupul 
nostru, totul funcţionează în conformitate cu anumite legi 
naturale, psihologice, fiziologice. Este de neconceput ca 
legile să fi existat fără un legiuitor şi fără o autoritate 
care să supravegheze respectarea acestor legi”.  

Să iubim mai mult natura – opera lui Dumnezeu!  
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DUMNEZEU ÎN SUFLETUL OMULUI 
 

După ce Dumnezeu a creat întreaga natură, prin 
cuvântul Său atotputernic şi de viaţă dătător, a zis: „Să 
facem pe om după chipul şi asemănarea Noastră” 
(Facerea I26). La crearea omului a luat parte întreaga 
Sfântă Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, care formează 
o singură dumnezeire. 

Omul a fost făcut după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu se referă la partea 
spirituală din om iar asemănarea arată tendinţa omului 
spre desăvârşire continuă, înălţarea omului, apropierea lui 
Dumnezeu. 

Omul, prin creaţie, este format din două elemente 
distincte: trup şi suflet, care formează un tot unitar: 
persoana umană. Despre aceste două elemente 
constitutive ale naturii omeneşti, Sfânta Scriptură ne dă 
multe temeiuri biblice: „Mai înainte ca praful să se-
ntoarcă în pământ aşa cum a fost şi suflarea să se-ntoarcă 
la Dumnezeu, la Cel care a dat-o” (Eclesiast XII7). „Nu 
vă temeţi de cei ce ucid trupul dar sufletul nu pot să-l 
ucidă ci mai degrabă temeţi-vă de acela care poate ca şi 
sufletul şi trupul să le piardă în gheenă” (Matei X28). „Şi 
după cum trupul fără suflet este mort, tot aşa şi credinţa 
fără fapte este moartă” (Iacob 2, 26). 

În toate aceste locuri scripturistice se arată clar că 
omul este constituit din două elemente deosebite: trup şi 



Preot prof. dr. Mihail Gh. Milea                                            ĭĭĭĭ 

  165

suflet. Trupul omului este o sinteză a întregii naturi. 
Toate elementele tabelului Mendeleev se află în corpul 
omului în cantităţi diferite. Vorbind despre om, Sfântul 
Maxim Mărturisitorul zicea că „omul este un 
microcosmos”, adică un univers în miniatură. Sfânta 
Scriptură spune că „lumea” este formată din cer şi 
pământ, „cosmosul” are o parte văzută şi alta nevăzută, 
iar „universul” are o parte materială şi una spirituală. 
Omul, prin creaţie, are o parte văzută (trupul) şi alta 
nevăzută (sufletul). Filosofii spun că „omul este o fiinţă 
dihotomică”, adică formată din trup şi suflet. Atât trupul 
cât şi sufletul provin de la Dumnezeu – care se află în 
toate. El este prezent în natură, locuieşte în ceruri şi 
coboară pe pământ, unde stă de vorbă cu oameni 
evlavioşi. 

C. Flamarion, în celebra sa carte „Dumnezeu în 
natură”, spunea că: „În tăcerea nopţilor înstelate, am 
căutat pe Dumnezeu. Natura explicată de ştiinţă mi l-a 
arătat într-un chip deosebit. În ea El este vizibil ca forţă 
intimă a tuturor lucrurilor. Am privit în natură 
raporturile armonice, care constituie frumuseţea reală a 
lumii şi în estetica lucrurilor am găsit manifestarea 
glorioasă a cugetării supreme. Nici o poezie omenească 
nu mi-a părut că s-ar putea compara cu adevărul 
naturii şi Cuvântul veşnic mi-a vorbit cu mai multă 
elocvenţă, în cele mai modeste opere ale naturii, decât 
omul în cele mai pompoase poeme ale sale. După cum 
natura, trupul omului sunt atât de evidente, reale, tot la 
fel şi sufletul omului este parte vie din om, de care nu ne 
putem îndoi”. Fiecare din noi avem un suflet care este 
„scânteie dumnezeiască”. În fiecare din noi se reflectă 
„chipul lui Dumnezeu”. 
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Dumnezeu trăieşte în sufletul nostru. El este 
centrul şi ţinta vieţii noastre, după cum mărturiseşte 
marele pedagog Pestalozzi: „Eu nu mai trăiesc mie 
însumi, mă pierd în cercul fraţilor mei, al copiilor lui 
Dumnezeu; nu mai trăiesc mie însumi ci trăiesc Aceluia 
care m-a luat în braţele sale de mamă şi m-a ridicat cu 
mâna sa părintească deasupra ţărânei locuinţei mele 
pământeşti, spre iubirea sa. Şi cu cât îl iubesc mai mult 
pe Cel Etern, cu atât mai mult cinstesc poruncile Lui, cu 
atât mai mult sunt în dependenţă de Dânsul, cu atât mai 
mult mă pierd pe mine însumi şi sunt al Său; cu atât mai 
mult mă simt o fire dumnezeiască, cu atât mai mult mă 
simt mai în acord cu fiinţa mea. Cu cât îl iubesc mai 
mult, cu atât mai mult aud din toate părţile glasul cel 
Etern: Nu te teme, eu sunt Dumnezeul tău, nu te voi 
părăsi, şi tu urmează poruncile Mele; voinţa Mea este 
mântuirea ta. Şi cu cât Îi urmez mai mult, cu cât Îl iubesc 
mai mult, cu cât Îi mulţumesc mai mult, cu cât mă încred 
mai mult Celui Etern, cu atât mai mult Îl cunosc. El este 
mereu în sufletul meu. Am cunoscut pe Cel Etern în mine 
însumi, am văzut căile Domnului, am citit legile 
atotputerniciei Lui în ţărână: am cercetat legile iubirii 
Sale în inima mea – eu ştiu în cine cred”. 

Pe Dumnezeu îl căutăm neîncetat şi sufletul 
nostru îl doreşte precum cerbul apa rece de izvor. 
Fericitul Augustin spunea: „Neliniştit este sufletul meu 
până ce se va odihni la Tine Doamne”. După cum nu 
vedem sufletul în noi, la fel nu-L vedem nici pe 
Dumnezeu, dar îl simţim ca pe o realitate vie. Iisus 
Hristos a venit pe pământ să ne arate valoarea sufletului 
din noi: „Ce ar putea da omul în schimb pentru sufletul 
său” (Marcu VIII37). Iisus Hristos bate la uşa fiecăruia 
dintre noi: „Iată, Eu stau la uşă şi bat (a inimii, a 
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sufletului – n. a.), de-Mi va auzi cineva glasul şi va 
deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu 
Mine” (Apocalipsă III20). 

Dumnezeu locuieşte numai în sufletul curat, 
deschis, înmiresmat de fapte bune. Sufletul se curăţeşte 
prin spovedanie, căinţă, lacrimi. 

Să ne păstrăm sufletele curate înaintea lui 
Dumnezeu şi a oamenilor!  
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CUM SE POATE VEDEA DUMNEZEU 
 

Nu de mult, m-am întâlnit pe stradă cu un orb din 
naştere. Am stat mai mult de vorbă cu el, după care l-am 
întrebat: Care este cea mai mare dorinţă a 
dumneavoastră în această viaţă? Fără să mai stea pe 
gânduri mi-a răspuns: „Să văd! Să pot vedea pe mama şi 
pe tata, care mi-au dat viaţă şi care-mi poartă de grijă 
cu atâta dragoste. Toate bolile şi toate suferinţele sunt 
grele şi apăsătoare în sufletul omului, dar cea mai grea 
este să nu vezi, să trăieşti numai în întuneric. Dar lucrul 
cel mai greu în această viaţă pământească este să fii 
orb sufleteşte, adică să ai ochi şi să nu-L vezi pe 
Dumnezeu, să nu vezi sensul şi menirea vieţii noastre 
pământeşti, să nu ştii de unde vii şi încotro vei merge. 
Nu întâmplător Mântuitorul spunea «ochi au şi nu văd, 
urechi au şi nu aud»”.  

Omul este cea mai complexă fiinţă pe care a 
creat-o Dumnezeu. El este un „microcosmos”, un 
adevărat univers în miniatură. Toate elementele şi 
organele care îl formează pe om sunt făcute cu atâta 
înţelepciune încât ne uimesc pe fiecare dintre noi. 
Creierul este laboratorul în care raţiunea noastră, 
luminată de Duhul Sfânt, gândeşte şi elaborează planuri, 
metode, sisteme pentru a înţelege tainele lumii şi ale 
universului creat de Dumnezeu. 
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Ochii ne pun în legătură cu lumea înconjurătoare. 
Ei ne ajută să cunoaştem, să apreciem şi să ne orientăm în 
mediul în care trăim. „Ochiul tău este luminătorul 
trupului” (Luca XI34), adică prin el intră lumina în fiinţa 
noastră. El ne ajută să ne câştigăm anumite deprinderi, să 
ne putem bucura de viaţă. Inima omului este sălaşul sfânt 
în care sufletul vibrează prin sentimente şi simţire, cea 
mai înaltă năzuinţă a fiinţei omeneşti: cunoaşterea şi 
vederea lui Dumnezeu.  

Scopul pentru care a venit Mântuitorul Iisus 
Hristos pe pământ este ca să ne mântuiască prin jertfa Sa 
de pe Cruce, să ne arate cum putem să-L simţim şi să-L 
vedem pe Dumnezeu, care este realitatea cea mai vie şi 
mai evidentă din acest Univers. În „Predica de pe 
munte”, Iisus Hristos ne spune că „fericiţi cei curaţi cu 
inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei V8). 

Deci, nu oricine! Din viaţa de toate zilele se poate 
constata că, pentru a vindeca bolile oamenilor, trebuie să 
cunoşti medicina; pentru a învăţa pe alţii trebuie să ai 
studii de specialitate. Ca să fii inginer sau arhitect trebuie 
să stăpâneşti bine matematica cu toate legile ei, fizica şi 
alte ştiinţe auxiliare. Cu alte cuvinte, în orice domeniu se 
cere o anume pregătire, pentru a putea contribui la 
realizările necesare vieţii omeneşti. 

Iisus Hristos, în cuvântarea Sa de pe munte, ne 
spune că pentru a-L vedea pe Dumnezeu trebuie să avem 
o anume pregătire sufletească: „Să avem inima curată”. 
Prin „curăţie” se înţelege o însuşire a lucrurilor prin care 
ele îşi păstrează integritatea lor firească. De exemplu, 
zicem că aerul este curat atunci când el nu conţine gaze 
care să-l facă urât mirositor sau microbi dăunători 
sănătăţii. Apa este curată atunci când îşi păstrează 
prospeţimea şi limpezimea sursei din care izvorăşte sau 
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curge. Atunci când ne referim la curăţia sufletească a 
omului, spunem că el are inimă curată dacă el trăieşte 
potrivit legilor morale, menţinându-şi inima liberă de 
orice patimă rea şi străină de orice poftă dezonorantă şi 
păcătoasă. 

Păcatele pe care le facem în această viaţă 
formează un paravan negru, un fel de negreală deasupra 
ochilor, care nu ne mai permite să vedem realitatea. 

Ca să-L putem vedea pe Dumnezeu trebuie să ne 
curăţim inima de păcatele săvârşite – prin taina 
spovedaniei, prin mărturisirea lor la duhovnic - şi să ne 
ferim de păcate. „A curăţi inima, spunea Sfântul Ioan 
Gură de Aur, înseamnă a te spăla cu lacrimile căinţei”. A 
deveni curat cu inima înseamnă a o feri de „avalanşa 
gândurilor rele, adulterului, uciderilor, furtişagului, 
mărturiei mincinoase şi hulei”, care-şi pot avea sălaşul 
chiar în inimă (Matei XV19). 

Pe Dumnezeu nu poate nimeni să-L vadă în toată 
strălucirea Lui, care este de nepătruns pentru mintea 
noastră mărginită. Dar pe Dumnezeu îl putem vedea prin 
lucrarea Sa. Isihaştii (nişte călugări din muntele Athos - 
Centrul monahismului ortodox), printr-o curăţie inte-
rioară şi prin practicarea rugăciunii continue, ajunseseră 
să vadă lumina taborică, cu care a fost învăluit 
Mântuitorul Hristos la schimbarea la faţă. Dumnezeu este 
plin de lumină strălucitoare. Mântuitorul Hristos a spus: 
„Eu sunt lumina lumii”. Curăţia inimii este cea mai înaltă 
treaptă a desăvârşirii, a sfinţeniei. De aceea, ea va fi 
răsplătită cu cea mai mare fericire, care este privirea lui 
Dumnezeu. 

Aceasta este ţinta supremă a omului; să-L poată 
vedea pe Creatorul care i-a dat viaţă şi care-i poartă de 
grijă în această lume.  
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CU NOI ESTE DUMNEZEU 
 

Una dintre cele mai frumoase şi mişcătoare 
cântări religioase pe care o auzim la Biserică, în perioada 
Postului Mare, al Sfintelor Paşti, este: „Cu noi este 
Dumnezeu” (Matei I23). Este o cântare plină de speranţă 
şi de încredere puternică în Dumnezeu. Acest cântec ne 
arată că în această lume nu suntem singuri, ci suntem fiii 
lui Dumnezeu (Matei V9). 

Nu poate fi bucurie şi mângâiere mai mare ca 
aceasta, că Dumnezeu ne însoţeşte la orice pas, ne iubeşte 
şi are grijă părintească de noi, oamenii, după cum ne 
spune însuşi Fiul lui Dumnezeu – Iisus Hristos: „Nu 
purtaţi grijă pentru viaţa voastră ce veţi mânca şi ce veţi 
bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; oare 
nu este viaţa mai mult decât hrană şi trupul decât 
îmbrăcămintea? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, 
nici nu seceră, nici nu adună în hambare şi Tatăl vostru 
Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult 
altceva decât ele? Iar de îmbrăcăminte de ce purtaţi de 
grijă? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se 
ostenesc, nici nu torc, şi vă spun Eu vouă că nici 
Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. 
Aşadar, nu vă îngrijoraţi spunând: Ce vom mânca? sau: 
Ce vom bea? sau: Cu ce ne vom îmbrăca? deoarece pe 
toate acestea păgânii le caută; că: ştie Tatăl vostru Cel 
ceresc că aveţi nevoie de toate acestea; ci căutaţi mai 
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întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate 
acestea vi se vor adăuga” (Matei VI25-33). 

Existenţa şi viaţa noastră vin de la Dumnezeu, 
căruia îi spunem în rugăciune: „Tatăl nostru” (Matei VI9-

18). Dumnezeu, după ce ne-a creat, nu s-a retras undeva, 
departe, lăsându-ne de capul nostru, în voia soartei, ci El 
a stat tot timpul cu noi, a fost prezent în viaţa noastră în 
evenimentele lumii. Cartea lui Dumnezeu, care este 
Sfânta Scriptură, ne spune că „un fir de păr nu cade fără 
ştirea lui Dumnezeu”. 

Dacă vom studia mai atent Biblia, care este 
cuvânt de viaţă dătător, observăm că nu este clipă în care 
Dumnezeu să nu fi fost cu noi, oamenii. Dumnezeu nu 
ţine doar de trecut, nu este un personaj uitat, care şi-a 
jucat rolul precum un actor şi acum stă deoparte. El este 
prezent şi activ ca şi la începutul omenirii. Tot atât de 
prezent şi tot atât de lucrător este şi astăzi, după cum 
citim că era pe vremea primilor oameni – Adam şi Eva. 
Viaţa fiecărui prooroc sau patriarh din Sfânta Scriptură 
este o experienţă a trăirii intense cu Dumnezeu. „La 
plinirea vremii” (Galateni IV4), adică acum 2000 de ani, 
Dumnezeu – Tatăl , ca să ne convingă şi mai mult de 
prezenţa şi iubirea Lui atât de mare faţă de noi (Ioan 
III16), a trimis pe Unicul Său Fiu, Iisus Hristos, ca să ne 
mântuie prin jertfa Sa de pe Cruce. Pentru a se face cât 
mai vizibil, Iisus a luat o formă concretă, s-a întrupat, s-a 
îmbrăcat cu chipul nostru uman. Deşi avea chip de om, în 
acelaşi timp El era şi „Dumnezeu adevărat, din 
Dumnezeu adevărat”, aşa cum se mărturiseşte în 
Simbolul credinţei sau Crez, cum i se mai spune. 

Isaia, profetul, cu multe secole înainte de a se 
naşte Iisus, a spus: „Iată fecioara (adică Sfânta Maria – 
n.a.) va purta în pântece şi va naşte fiu şi-L vor chema cu 
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numele de EMANUEL” (Isaia VII14). Această profeţie o 
întâlnim şi la îngerul Gavriil, trimis de Dumnezeu la 
bătrânul Iosif, că să se încredinţeze că ceea ce s-a 
zămislit în Sfânta Fecioară Maria este de la Duhul Sfânt, 
şi că ea va naşte fiu căruia îi va pune numele de Iisus – 
care înseamnă „Cu noi este Dumnezeu“ (Matei I23). Ca 
să-l convingă şi mai mult pe Iosif, îngerul îi aminteşte şi 
de profeţia lui Isaia, care zice: „Cu noi este Dumnezeu” 
(VIII9). Cuvântul Emanuel, de care vorbeşte Isaia, 
proorocul, este de origine ebraică şi se traduce în dulcea 
noastră limbă românească – limba vechilor cazanii: „Cu 
noi este Dumnezeu”. Odată cu Învierea şi cu Înălţarea Sa 
la ceruri, Iisus Hristos nu ne-a părăsit, ci El, Fiul lui 
Dumnezeu, ne-a asigurat personal „Iată, Eu cu voi sunt în 
toate zilele până la sfârşitul veacului” (Matei XXVIII20). 
Rezultă clar, din acest text biblic, că Dumnezeu este şi 
astăzi cu noi, în lume. Ba, mai mult, este prezent şi 
Sfântul Duh – Cea de-a treia Persoană a Sfintei Treimi, 
trimisă de Tatăl prin Fiul, la noi, oamenii, ca să ne 
sfinţească şi să ne bincuvânteze viaţa şi lucrarea noastră 
pe pământ. „Şi Eu îl voi ruga pe Tatăl, şi alt Mângâietor 
(Duhul Sfânt – n.a.) vă va da vouă, pentru ca în veac să 
rămân cu voi. Duhul adevărului pe Care lumea nu-L 
poate primi, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; Îl 
cunoaşteţi, voi, de vreme ce la voi rămâne şi întru voi va 
fi! Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi” (Ioan XIV16-18). 

Din toate aceste mărturii biblice reiese clar şi 
convingător că Dumnezeu este cu noi, dar se pune 
întrebarea firească: Noi oamenii, suntem cu Dumnezeu, îl 
purtăm în inima noastră?  
  
 
  



ĭ ĭ ĭ ĭ                                                            Mare este Dumnezeu 

 174

 
 
 
 
 
 
DUMNEZEU 
ÎN ISTORIA POPORULUI NOSTRU  
 

Toate neamurile au fost zămislite cu ştirea şi 
bunăvoinţa lui Dumnezeu. La fel şi noi, românii, am 
apărut în istorie cu blagoslovenia lui Dumnezeu. Istoria 
poporului nostru este contemporană, paralelă cu istoria 
Fiului lui Dumnezeu pe pământ. La un veac după ce se 
năştea Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe harta lumii 
începea să se zămislească un nou popor – poporul român, 
rezultat din contopirea dacilor şi romanilor. Faţă de alte 
popoare ale lumii, avem privilegiul şi un avantaj în plus 
că ne-am născut ca popor român şi creştin în acelaşi timp. 

Credinţa în Dumnezeu a pătruns în fiinţa nea-
mului românesc de la începutul existenţei noastre. Prin 
vestirea Evangheliei de către Sfântul Apostol Andrei – 
numit şi Apostolul României, noi, românii, am primit 
cuvântul credinţei şi am crezut de la început în cuvintele 
lui Dumnezeu lăsate omenirii în Sfânta Scriptură. În 
cartea sa „Iubirea de patrie”, vol II, Bucureşti, 1985, 
p.48, poetul Ioan Alexandru spune că „n-am avut istorie 
proprie separată de istoria Logosului (Iisus Hristos)” şi că 
„viaţa noastră s-a contopit cu aceea a Logosului întrupat 
în istorie”. 

Credinţa în Dumnezeu a fost, de-a lungul 
veacurilor, hrana spirituală, lumina şi nădejdea întru care 
ne-am izbăvit de „teroarea istoriei” şi ne-am întâlnit pe 
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drumul „devenirii întru fiinţă” (C. Noica). În acest înţeles 
se poate vorbi despre „Bunul simţ naţional românesc” (C. 
Rădulescu - Motru). 

Un exemplu cu adevărat pilduitor al bunului simţ şi 
al cuviinţei româneşti ni-l oferă Ştefan cel Mare. Un 
cronicar străin spunea că, după marea biruinţă de la 
Vaslui, „nu s-a îngâmfat Ştefan în urma acestei biruinţe, ci 
a postit 40 de zile cu apă şi cu pâine, şi a dat poruncă în 
ţara întreagă să nu cuteze cineva să-i atribuie lui această 
biruinţă, ci numai lui Dumnezeu”. Istoria poporului român 
este o dovadă a puterii lui Dumnezeu. Numai prin credinţa 
în Dumnezeu am rezistat şi ne-am păstrat unitatea şi 
conştiinţa naţională. Ce l-a făcut pe Brâncoveanu, 
împreună cu cei cinci fii, să primească moartea martirică 
prin decapitare? Tocmai credinţa lor puternică în 
Dumnezeu. A preferat să moară creştin, cu Dumnezeu în 
suflet, decât să-şi încheie viaţa în necredinţă şi indiferenţă 
faţă de valorile spirituale ale credinţei în Dumnezeu. Noi 
nu ne-am născut păgâni, ci creştini. În monumentala sa 
lucrare „Istoria literaturii române de la origini până în 
prezent”, George Călinescu scrie că: „Românul crede în 
Dumnezeu, în îngeri, a fost botezat de preot la biserică, 
unde duminica îşi face cruce şi se roagă. El nu este păgân, 
căci vede deasupra lui , pe cer, soarele, luna şi stelele, şi 
nici sălbatic. E domn, om vechi de cetate şi ţăran, având o 
ţară, o credinţă, ascultând de împărat”. 

Dumnezeu a purtat de grijă poporului nostru, 
ocrotindu-l de vicisitudinile istoriei. Mulţi străini de 
neam şi de ţară au râvnit şi la frumuseţea şi bogăţiile 
poporului nostru, dar „Cum veniră, se făcură toţi o apă 
şi-un pământ”. 

Fiecare moment istoric din trecutul neamului 
nostru românesc a fost o lucrare a lui Dumnezeu. Ultimul 
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eveniment important în cartea de aur a poporului nostru a 
fost miracolul din decembrie 1989. Atunci, în acele zile 
fierbinţi de decembrie, s-a strigat în toată ţara: „Cu noi 
este Dumnezeu”. Zilele libertăţii sfinte din decembrie 
1989 au fost cele mai impresionante momente din viaţa 
noastră, când L-am simţit atât de viu pe Dumnezeu în 
sufletul fiecăruia dintre noi şi în istoria poporului. 
Dumnezeu nu ne-a uitat şi nu ne uită. 

Credinţa în Dumnezeu are menirea de a ne face 
mai buni, de a stopa ura şi violenţa, de a ne uni pe toţi în 
acelaşi gând şi în aceeaşi simţire românească. Credinţa în 
Dumnezeu ne poate aduce liniştea zilei de mâine, speranţă 
în viitor, nădejde de muncă şi dăruire în slujba Patriei. 
Istoria tristă a celor 45 de ani de ateism ne-a arătat unde 
poate ajunge un popor ţinut fără credinţă în Dumnezeu.  

Numai pornind cu Dumnezeu în suflet şi în viaţă 
vom dovedi că suntem un popor puternic.  
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PREZENŢA LUI DUMNEZEU 
ÎN ISTORIE 
 

Nu există popor fără de credinţă în Dumnezeu, 
care „nu are naţionalitate şi nici cetăţenie. Nu-L putem 
localiza pe Dumnezeu într-un anumit ţinut geografic şi 
nici nu-L putem izola într-o anume perioadă istorică sau 
să-L legăm de un anume popor”, cum spune Plutarh. 
Până să vină în lume Mântuitorul Iisus Hristos, o mare 
parte dintre iudei credea că Mesia va veni numai pentru 
ei şi că centrul de închinare al lui Dumnezeu este numai 
la Ierusalim. Într-o convorbire pe care a avut-o cu femeia 
samarineancă, Iisus I-a spus: „Femeie, crede-Mă că vine 
ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu 
vă veţi închina Tatălui... Duh este Dumnezeu, şi cel ce I 
se închină trebuie ca-n duh şi-n adevăr să I se închine” 
(Ioan IV21, 24). 

Când au apărut popoarele, când s-au format 
limbile popoarelor? Sfânta Scriptură ne spune că la 
începutul omenirii toţi vorbeau aceeaşi limbă adamică şi 
formau un singur neam. După ce a avut loc acel potop de 
care vorbeşte Biblia şi pe care l-a confirmat şi ştiinţa prin 
dovezi geologice şi metoda Carbon 14, oamenii, ca să se 
răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, care le cerea o 
viaţă curată, cinstită, au construit un turn înalt, numit 
Babel, unde să se ascundă în caz de va veni un potop ca 
pedeapsă a lui Dumnezeu. 
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Din faţa mâniei lui Dumnezeu nu poţi fugi, nu te 
poţi lupta cu Dumnezeu. Oamenii, în loc să-şi îndrepte 
viaţa lor morală, au încercat să-şi construiască un loc de 
salvare. În timp ce construiau acel turn a zis Dumnezeu: 
„Iată, că ei sunt un singur popor şi au toţi o singură 
limbă; şi acesta-i doar începutul a ceea ce vor face; de-
acum nu se vor mai opri de la tot ceea ce şi-au pus în 
gând să facă. Hai să ne pogorâm şi acolo să le încâlcim 
graiul, pentru ca unul altuia să nu-şi mai înţeleagă limba. 
Şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe faţa-ntregului 
pământ şi ei au încetat să mai zidească cetatea şi turnul. E 
pricina pentru care cetatea aceea s-a numit Babilon, 
pentru că acolo a încâlcit Domnul limbile a tot pământul 
şi de acolo i-a împrăştiat Domnul Dumnezeu pe toată faţa 
pământului” (Facere XI6-9). 

Iată, aşadar, cum au apărut limbile pământului şi 
popoarele lumii. Ca mărturie că orice limbă şi orice 
popor sunt binecuvântate de Dumnezeu, vedem că la 
Rusalii, adică la Pogorârea Sfântului Duh, la 50 de zile 
după învierea din morţi a Mântuitorului Hristos, Sfinţii 
Apostoli, fiind plini de Duhul Sfânt, au început să 
grăiască în toate limbile oamenilor veniţi la Ierusalim 
cuvântul Evangheliei. Ne spune Cartea sfântă că toţi 
oamenii străini aflaţi în acele momente la Ierusalim 
înţelegeau ceea ce Apostolul Petru le propovăduia despre 
Hristos: „Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iată, nu 
sunt oare galileeni toţi aceştia care vorbesc? Şi cum de 
auzim noi fiecare, limba noastră în care ne-am născut? 
Parţi şi Mezi, şi Elamiţi, şi cei ce locuiesc în 
Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în 
Asia, în Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei 
cea de lângă Cirene, şi Romani aflaţi în trecere, Iudei şi 
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prozeliţi, Cretani şi Arabi, îi auzim pe ei vorbind în 
limbile noastre despre măreţiile lui Dumnezeu” (Faptele 
Apostolilor II7-11). 

Ce vedem de aici? Că Dumnezeu cheamă la 
Mântuire, la adevărul Evangheliei toate popoarele lumii, 
toţi oamenii. Cu toţii avem acelaşi Dumnezeu – aşa cum 
exclamă şi profetul Maleahi în Vechiul Testament: „Oare 
nu aveţi voi toţi un singur Tată? Oare nu v-a făcut un 
singur Dumnezeu?” (Maleahi II10). De-a lungul istoriei, 
mulţi oameni şi multe popoare s-au abătut de la dreapta 
credinţă, s-au lepădat de adevăratul Dumnezeu şi şi-au 
făurit idoli şi zei după bunul lor plac. Îl confundau pe 
Dumnezeu cu creaturi cu chipuri neînsufleţite, cu chipuri 
fantastice. Decalogul, care este cuvânt dumnezeiesc 
(Ieşire XX2-17) şi care se adresează în mod egal tuturor 
oamenilor, începe cu următoarele cuvinte: „Eu sunt 
Domnul Dumnezeul tău şi să nu ai alţi dumnezei…” 
(Ieşire XX2-3). O dovadă că Dumnezeu lucrează în istorie 
şi poartă grijă faţă de oameni a fost şi trimiterea lui Iisus 
Hristos în lume să se jertfească pentru mântuirea întregii 
omeniri. 

După Învierea Sa din morţi, Iisus Hristos a 
trimis pe ucenicii Săi, dându-le mandat dumnezeiesc să 
vestească Evanghelia la toată făptura omenească, la 
toate popoarele lumii: „Datu-Mi-s-a toată puterea în 
cer şi pe pământ. Drept aceea, mergeţi şi învăţaţi toate 
neamurile (popoarele), botezându-le în numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să 
păzească toate câte v-am poruncit Eu vouă. Şi, iată, Eu 
cu voi sunt în toate zilele până la sfârşitul veacului. 
Amin” (Matei XXVIII18-20). 
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Din cele menţionate mai sus reiese clar că 
Dumnezeu este universul, unul şi acelaşi pentru toate 
popoarele şi că oamenii trebuie să tindă spre această 
unitate de credinţă.  
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ATEISMUL – 
A FI FĂRĂ DE DUMNEZEU 
 

Existenţa lui Dumnezeu este atât de evidentă, 
încât ea se demonstrează de la sine. Cu alte cuvinte, 
prezenţa lui Dumnezeu o întâlnim la fiecare pas. Prin 
orice se poate demonstra că există Dumnezeu şi că fără 
de El nu poate fi concepută lumea şi lumea nu ar avea 
nici un sens – totul ar fi haos. Cu toate acestea întâlnim 
persoane care nu vor să creadă în existenţa lui 
Dumnezeu, iar altele trăiesc ca şi când Dumnezeu nu ar 
exista. Credinţa în Dumnezeu ţine, pe de o parte, de 
raţiune, adică de cunoaştere, iar, pe de altă parte, este 
legată de voinţă. Altfel spus: credinţa este cunoaştere şi 
ea nu se impune cu forţa, prin violenţă, ci ea este legată 
prin libertate. 

Cu cât începi să cunoşti mai bine tainele acestui 
Univers care ne înconjoară, cu cât pătrunzi mai adânc în 
legile naturii, începi să deduci logic existenţa unui 
Creator atotînţelept şi atotputernic. A-L exclude pe 
Dumnezeu din cosmos este ca şi când ai îndepărta de pe 
cer soarele. Totul rămâne întuneric, spaimă, nelinişte. A-
L nega pe Dumnezeu este ca şi când te îndoieşti de 
propria ta existenţă. 

Ca noi să existăm trebuie să mai existe Cineva 
care ne-a creat şi ne-a dat viaţă. Acel Cineva este 
Dumnezeu. A trăi fără de Dumnezeu înseamnă a te 
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coborî sub nivelul animalelor, deoarece cunoaştem din 
practică faptul că orice animal din curte îşi cunoaşte 
stăpânul. A-L nega pe Dumnezeu şi a trăi fără de El şi a 
te împotrivi Lui prin orice mijloc, înseamnă a fi ateu. A 
nu crede în Dumnezeu înseamnă ateism – adică a fi fără 
de Dumnezeu.  

Acest cuvânt, ateu, este de origine greacă şi 
provine din următoarea combinaţie: a = fără şi theos = 
Dumnezeu. În Sfânta Scriptură, cuvântul „ateu” se află la 
Efeseni, II12, unde Sfântul Apostol Pavel îi numeşte pe 
păgânii din Efes „străini de aşezămintele făgăduinţelor, 
lipsiţi de nădejde şi fără de Dumnezeu în lume”. 

La origine, cuvântul „ateu” înseamnă o persoană 
care nega existenţa unei divinităţi atotputernice, care a 
creat întregul Univers. Marii filosofi din antichitate, 
Platon, Aristotel etc., erau acuzaţi de contemporanii lor 
că sunt atei, adică nu cred în zei. Mulţi oameni din 
vechime se îndepărtaseră de adevăratul Dumnezeu şi 
începuseră să-L înlocuiască pe Dumnezeu cel adevărat cu 
tot felul de idoli şi zei, închipuiri şi imaginaţii omeneşti. 
Aceşti mari învăţaţi din antichitate au demonstrat raţional 
că zeii n-au o existenţă reală şi, ca atare, nu trebuie 
cinstiţi. Aceşti filosofi credeau în existenţa unei Fiinţe 
spirituale, a unul „Dumnezeu care este Duh şi adevăr”, 
care este creatorul tuturor făpturilor. Deci, la origine, 
cuvântul ateu însemna o persoană care nu credea în zei, 
dar care accepta existenţa unei Raţiuni, a unei Fiinţe care 
a creat totul. Mai târziu, cuvântul ateu şi-a extins sfera, 
desemnând o persoană care nu crede în absolut nimic şi 
care neagă orice divinitate. 

Ateismul nu este în sine un sistem filosofic 
ştiinţific, bazat pe argumente raţionale, ci o insuficientă 
cunoaştere a Universului, o „infirmitate de structură 
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sufletească”, o boală a minţii. Biblia spune că numai cei 
nebuni nu cred în Dumnezeu. „Zis-a cel nebun în inima 
sa: Nu este Dumnezeu”. Că Dumnezeu există numai 
nebunii se îndoiesc, oamenii care au o constituţie 
defectuoasă, monstruoasă. Un filosof pe nume Felix Le 
Dantec, în cunoscuta sa scriere „Ateismul” scria: „sunt 
ateu cum sunt breton, cum cineva este blond sau brun, 
fără să fi voit. Aceasta este o infirmitate, o 
monstruozitate chiar. Astfel de infirmităţi cu care sunt 
înzestraţi unii oameni constituie erori fundamentale, care 
aparţin însă fiinţei lor, cum le aparţin gura, nasul, sau 
urechea. Astfel de persoane lucrează instinctiv şi se 
impun constituţiei lor fără a se mai întreba dacă aceasta 
se acordă cu logica” (P. 3, 4, 98, 99). Deci nu poate fi 
vorba de o fundamentare teoretică – ştiinţifică a 
ateismului. 

Marii oameni de ştiinţă au crezut întotdeauna în 
Dumnezeu. I. H. Fabre, renumit naturalist, a răspuns 
astfel la întrebarea: „Credeţi în Dumnezeu?”: „Eu nu pot 
să spun cred în Dumnezeu, eu îl văd: fără El, eu nu 
înţeleg nimic; fără El, totul este întuneric… Fiecare 
epocă din istorie îşi are capriciile sale. Consider ateismul 
drept o nebunie. El este o boală a timpului prezent. Mai 
uşor mi-ar despuia cineva pielea decât să-mi pierd 
credinţa în Dumnezeu”. 

Ateismul este o concepţie îngustă, iraţională. 
Ateul este sceptic, ignorant, sau, în cazul cel mai bun, un 
indiferent religios. Ateul este omul care se ridică 
împotriva ştiinţei din care face speculaţii, cel care se 
împotriveşte societăţii, este victima orgoliului şi a 
poftelor vinovate. Cei mai mulţi nu cred în Dumnezeu ca 
să nu aibă cine îi trage la răspundere pentru păcatele 
săvârşite. 
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Chiar de credem, chiar de nu credem, Dumnezeu 
există cu adevărat. Să rămânem cu Dumnezeu care este: 
Adevăr, Viaţă, Iubire.  
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ATEISMUL – 
UN ADEVĂRAT CANCER AL SOCIETĂŢII 
 

Una dintre cele mai distrugătoare boli este 
cancerul, boală în faţa căreia, dacă nu este descoperită şi 
tratată la timp, medicina rămâne neputincioasă. Dar este, 
îndeobşte, cunoscut faptul că există boli psihice mai greu 
de tratat decât cele trupeşti. Ateismul este o adevărată 
boală psihică. Cine îl neagă pe Dumnezeu? Cine spune că 
nu există Dumnezeu? Biblia – Cartea lui Dumnezeu – ne 
răspunde că în primul rând cei nebuni. Iată ce zice 
psalmistul David: „Zis-a cel nebun, în inima sa, nu este 
Dumnezeu” (Ps 13, 1). 

Unul dintre cei mai înverşunaţi atei, care a 
influenţat ideologia nazistă, a fost Fr. Nietzsche. El a fost 
un duşman neîmpăcat al credinţei în Dumnezeu, un mare 
nihilist şi o fire rebelă, un filosof care a răsturnat scara 
valorilor consacrate şi care s-a proclamat pe sine… 
Dumnezeu. Ce a însemnat pentru el ateismul ne arată clar 
următoarele lui cuvinte scrise: „Excelsior! De acum nu te 
vei mai ruga niciodată; nici nu te vei mai odihni în 
încrederea fără margini; ţi-ai închis calea către 
înţelepciunea supremă, căreia îi dezvăluiai gândurile: nu 
mai ai un păzitor neadormit şi prieten în cele şapte 
singurătăţi ale tale; trăieşti fără perspectivă asupra 
muntelui care are zăpadă pe creştet şi jăratec în inimă; 
pentru tine nu mai există răsplătitor, nici îndrumător; nu 
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mai e minte îndrumătoare în ceea ce se petrece, nu mai e 
dragoste în ceea ce ţi se va putea întâmpla, nici un loc de 
odihnă nu mai e deschis inimii tale, loc în care să afli tot 
şi să nu mai cauţi nimic; te împotriveşti oricărei păci şi 
te întorci pe veci către război…”. 

Iată ce perspective sumbre deschide sufletului 
necredinţă. F. Le Dantec afirmă într-una din cărţile sale 
că „ateismul este o infirmitate, o monstruozitate, o eroare 
fundamentală a naturii umane. Deschiderea omului spre 
Dumnezeu este ceva firesc; ea ţine de fiinţa umană încă 
de la naşterea lui. Credinţa în Dumnezeu nu este ceva de 
prisos omului şi nici ceva dăunător creşterii şi dezvoltării 
lui intelectuale. Simţul religios este un fapt universal, un 
fenomen dat, întipărit de când lumea în sufletul omului; 
este ceva specific doar omului. Fără simţul religios, omul 
este ca fără văz şi auz”. 

Ateii înlătură comori scumpe, adunate în cursul 
mileniilor de efort spre mai bine, şi în locul lor pun 
nimicurile distracţiilor de o clipă. Ateismul nu poate face 
oamenii mai buni şi nu le poate da nici un ajutor în faţa 
vieţii şi a morţii. Voltaire, gânditor ateu, pe patul morţii, 
striga disperat să vină un preot, care să-l spovedească şi 
să-l împărtăşească. Era pe culmea deznădejdii şi era 
conştient că ideologia lui ateistă nu-l poate salva din faţa 
morţii şi a durerii. 

Un preot a fost invitat la o conferinţă publică 
asupra temei: Există Dumnezeu sau nu? Înainte de a 
începe conferinţa, el a spus în faţa publicului şi a câtorva 
reprezentanţi atei, care negau cu desăvârşire existenţa lui 
Dumnezeu: „De ce să discutăm multă vreme asupra 
acestei teme? Din aceste dispute publice nu prea reiese 
mult. Aduceţi după această conferinţă doisprezece 
oameni care, prin ateism, au scăpat de obiceiurile lui 
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păcătoase, s-au lăsat de patimi şi de păcate şi au devenit 
mai buni; şi eu voi aduce doisprezece oameni care, prin 
credinţa lor vie în Dumnezeu, au fost eliberaţi de 
patimile lor şi au devenit altfel de oameni”.  

Un popor fără de Dumnezeu este supus pieirii şi 
ştergerii din istorie. O societate fără credinţa în 
Dumnezeu devine arhaică, lipsită de unitate şi de forţă 
spirituală. În parlament, la un an şi jumătate după 
evenimentele din 1989, s-a pus problema măririi 
numărului judecătorilor, al poliţiştilor, al închisorilor, 
care nu mai făceau faţă numărului ridicat de hoţi, 
criminali, desfrânaţi etc. Iată unde pot ajunge oamenii 
fără de Dumnezeu. 

Numai credinţa vie, adevărată în Dumnezeu poate 
alunga răul din societate.  
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CUM TRĂIESC ŞI SFÂRŞESC 
CEI CARE-L NEAGĂ PE DUMNEZEU 
 

Credinţa în Dumnezeu constituie o puternică forţă 
morală pentru viaţa omului, un reazem şi o nădejde. Cea 
dintâi trebuinţă a omului este credinţa în Dumnezeu. „Vai 
de cel care pluteşte pe valurile mării învolburate, fără de 
cârmaci” – spunea Victor Hugo.  

Pentru un ateu, viaţa se termină cu desăvârşire 
aici, pe pământ. El spune că nu există suflet şi nici viaţă 
veşnică. Cea mai tristă experienţă este să nu-L ai pe 
Dumnezeu în suflet, să trăieşti în totală necredinţă. 
Marele Voltaire a fost un necredincios şi a luat în râs cele 
sfinte, trăind în plăceri de tot felul, fără nici o mustrare de 
cuget pentru necredinţa sa. Sfârşitul însă i-a fost 
groaznic. Doctorul care l-a îngrijit şi a fost de faţă când 
şi-a dat duhul mărturiseşte că muribundul era chinuit de 
groaznice mustrări de cuget. Atunci şi-a dat seama cum 
ar fi trebuit să trăiască şi ce-l aşteaptă după moarte, căci 
i-a spus doctorului: „Domnule, ţin să-mi scap viaţa. Dacă 
mi-o prelungeşti numai cu şase luni, îţi dau jumătate din 
averea mea, iar de nu, să ştii că mă duc la dracu' şi te 
iau şi pe dumneata cu mine”. 

La Mettrie, unul dintre prietenii lui Friedrich 
Nietzsche, spunea că ideea morţii l-a torturat tot timpul: 
„Mărturisesc că toată filosofia mea nu-mi ajută întru 
nimic ca să nu socotesc moartea cea mai tristă necesitate 
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a naturii şi aş vrea să înlătur pe veci această idee care mă 
deprimă atât de mult încât mi se pare că am şi murit, ori 
de câte ori mă gândesc că am să mor cândva”.  

Între necredincioşii mai vechi s-a numărat şi 
regele Prusiei, Friedrich cel Mare. El aduna la curtea sa 
pe mulţi învăţaţi necredincioşi cu care lua în râs religia şi 
pe Dumnezeu. Ulterior, s-a convins că filosofia lui 
materialistă nu-i poate da nici o mângâiere şi i-a scris 
unui prieten: „Filosofia ateistă, scumpul meu – scria el 
lui D’ Argents –, nu e bună decât să îndulcească răul 
trecut sau viitor dar în nenorocirile de faţă rămâne de 
ruşine”. În veşnica luptă cu duşmanii şi în luptă cu sine 
însuşi, regele Friedrich a nutrit multă vreme ideea 
sinuciderii. După bătălia de la Kollin (1757) a declarat de 
mai multe ori fratelui său că are de gând să se omoare. El 
purta întotdeauna asupra sa o otravă puternică. Cu 
aceasta vroia să-şi pună capăt zilelor. 

Lordul Chesterfield (+1773), unul dintre cei mai 
culţi oameni politici din acea vreme, mărturisea şi 
dezgustul ce l-a simţit după o viaţă dusă în necredinţă: 
„Am trecut prin plictisitoarea monotonie a funcţiilor 
înalte şi a plăcerilor, am gustat din toate bucuriile 
acestei lumi şi am recunoscut deşertăciunea lor, nu le-aş 
dori din nou. Le apreciez după adevărata lor valoare, 
care e nulă. Cine nu le cunoaşte, le apreciază exagerat, 
căci vede numai partea lor din afară, care e atrăgătoare, 
şi e orbit de strălucirea lor. Când mă gândesc înapoi la 
toate câte am văzut, auzit şi făcut, aproape nu-mi vine să 
cred că toată această amestecătură zadarnică de 
frământături, de plăceri lumeşti, a existat cu adevărat; 
îmi pare că am luat opiu şi am visat toate acestea, şi nu 
mi-ar conveni deloc să beau încă o dată greţoasa 
băutură pentru a visa din nou visul lipsit de realitate. 
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Cum am putut să trăiesc departe de Dumnezeu, pe care l-
am negat toată viaţa prin cuvânt şi prin fapte? Iată ce 
mi-a oferit necredinţa şi ateismul – o bătrâneţe tristă, 
lipsită de speranţă şi de mângâiere. Nu mai am decât o 
ieşire din această viaţă, să mor cât mai repede”. 

Exemple de oameni necredincioşi s-ar putea da la 
infinit, dar e de prisos, pentru că din toate se vede clar că 
fără credinţa în Dumnezeu viaţa nu are sens şi valoare.  
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ATEISM ŞI NECREDINŢĂ 
 

Iată două cuvinte care converg spre acelaşi punct 
comun diabolic: îndepărtarea de Dumnezeu, negarea 
existenţei Creatorului prin cuvânt şi fapte. Prin ateism se 
înţelege fără de Dumnezeu. Argumentul pe care se 
bazează ateismul este următorul: tot ce nu putem vedea, 
dovedi sau percepe, nu există. Dumnezeu nu se poate nici 
vedea, nici dovedi, nici percepe. Deci, după ei, concluzia 
finală este: Dumnezeu nu există! 

Acest argument susţinut de către atei este total 
fals şi neştiinţific. Sunt multe lucruri şi fenomene care 
există şi care nu pot fi văzute cu ochiul. De exemplu, cine 
a văzut iubirea în sine şi totuşi cine se îndoieşte de 
existenţa ei? Cine a văzut raţiunea şi totuşi cine se 
îndoieşte de existenţa ei? Cine a văzut memoria şi cine nu 
crede în existenţa sa? Cine a văzut viaţa şi cine se 
îndoieşte că există? Cine a văzut un atom în sine şi cine 
se îndoieşte de existenţa lui? Cine a văzut undele 
electrice sau câmpul magnetic şi totuşi cine se îndoieşte 
de existenţa lor? Cu siguranţă, nimeni nu poate nega 
aceste relaţii pe care omenirea le-a experimentat şi simţit 
atâta vreme. Un medic chirurg poate să facă tot felul de 
operaţii în corpul unui om, dar nu va găsi nicăieri în trup 
iubirea, voinţa, mintea. La moarte, corpul omului 
cântăreşte tot atât cât şi în viaţă. Urmează concluzia 
logică: omul nu are nici viaţă, nici minte, nici iubire şi 
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nici forţă, pentru că nu se văd, nu pot fi pipăite cu mâna 
şi nici nu pot fi cântărite? Nicidecum! Tot aşa este şi cu 
Dumnezeu. Deşi nu se vede, El totuşi există, ca viaţa în 
sine, ca mintea oamenilor de ştiinţă, ca iubirea veşnică, 
de existenţa cărora nimeni nu se îndoieşte. 

A nega tot ceea ce nu înţelegi şi nu poţi dovedi 
decât pe calea experienţelor fizice este nelogic şi 
neştiinţific, căci este îndeobşte cunoscut că, pe lângă 
experienţele de laborator, mai există şi o experienţă 
internă, pe care ştiinţa nu o poate nega. Goethe spune că: 
„adevărurile religioase, pentru a fi înţelese, trebuiesc 
privite din interior, aşa cum sunt privite picturile, 
vitraliile catedralelor; pentru a le aprecia frumuseţea, 
ele trebuie contemplate de dinlăuntru şi nu din afară”. 

Ateismul întunecă mintea omului, pe când 
credinţa măreşte orizontul cunoaşterii şi de înţelegere. 
Ateismul este o concepţie îngustă, iraţională. Ateul este o 
fiinţă care urăşte pe Dumnezeu, din cauza propriilor 
păcate, „un om rău echilibrat” (F. Le Dantec), un om care 
se ridică împotriva credinţei religioase. 

Ateii uită că cea mai puternică forţă din lume este 
credinţa în Dumnezeu. Chateaubriand spunea că: „din 
credinţă izvorăsc toate virtuţile sociale, căci, după 
părerea unanimă a înţelepţilor, stâlpul cel mai puternic 
al moralei şi al vieţii de stat este credinţa în Dumnezeu”. 

Credinţa este o putere divină, pe când necredinţa 
este o slăbiciune omenească. Stuart Mill scria că: „Un om 
cu credinţă este o putere socială, egală cu 99 de oameni, 
care n-au interese”. Un suflet înarmat cu forţa credinţei 
în Dumnezeu este de nebiruit; nu-l pot înfrânge nici 
furiile persecuţiilor, nici ceata îndoielilor, nici cursele 
ispitelor şi nici vânturile necredinţei. Omul care crede în 
Dumnezeu are cel mai bun prieten, cel mai sigur ajutor şi 
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cel mai puternic spijin. Faţa lui este senină, sufletul lui 
este liniştit şi conştiinţa împăcată. O societate de oameni 
credincioşi, buni, este o însoţire de oameni morali, 
devotaţi şi înfrăţiţi, şi la bine şi la greu. 

Credinţa este izvorul faptelor bune şi ea aduce 
pace şi linişte într-o societate. Într-una din cărţile sale, 
Voltaire spunea: „Dacă n-ar exista, Dumnezeu ar trebui 
inventat, fiindcă n-aş vrea să am de-a face cu un 
domnitor ateu, care ar găsi că e interesul lui să fiu ucis, 
iar eu, dacă aş fi conducător de stat, n-aş vrea să am de 
lucru cu nişte curteni atei, care ar găsi în folosul lor să 
fiu otrăvit”. Un lucru trebuie bine precizat: pe Dumnezeu 
nu-L inventăm noi, oamenii, ci doar Îl descoperim, iar 
credinţa în Dumnezeu ne dă siguranţă şi încredere, 
protecţie şi ajutor, şi ne fereşte de oameni răi. 

Pe un vapor, între călători se afla unul care nu mai 
contenea cu glumele nesărate la adresa oamenilor 
credincioşi. 

Un călător evlavios îl ascultă o vreme liniştit, dar, 
pierzându-şi răbdarea, îi zice: „Crezi în nemurirea 
sufletului?” „Nu, eu nu am suflet”. „Nu crezi nici în 
Dumnezeu?” „Nu, căci el nu există”. „Da? Dacă e aşa, 
atunci eu am auzit despre dumneata, ba chiar am citit”. 
„Se poate, dar spune-mi de la cine şi unde ai putut citi, 
pentru că eu nu am scris nici o carte?” „În psalmul 13,1 
al lui David este scris: « Zis-a cel nebun în inima sa: nu 
este Dumnezeu»”. 

Acel necredincios se ruşină şi înţelese că ne-
credinţa este o adevărată nebunie. Ateismul şi necredinţa 
sunt forţele răului, care dezbină şi distrug orice societate 
şi popor. 
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ATEISMUL ŞI MATERIALISMUL, 
FORME DE NEGARE A LUI DUMNEZEU 
 

După o lungă perioadă de indiferenţă şi de 
aversiune faţă de religie, de înlăturare a ei din viaţa 
socială, a sosit vremea – graţie acelui miracol divin din 
Decembrie 1989 – să spunem lucrurilor pe nume şi să 
arătăm ce au adus ateismul şi materialismul omenirii. Pe 
zi ce trece, se observă că religia este o forţă uriaşă, care 
nu poate fi înlocuită şi nici ignorată. 

O mare parte dintre intelectuali, precum şi oameni 
de rând, se interesează tot mai mult de religie. Dar, deşi e 
libertate, câştigată prin jertfă, persoane cu funcţii înalte se 
împotrivesc fenomenului religios şi nu sunt de acord cu 
introducerea religiei ca obiect de studiu în şcoală. Cu alte 
cuvinte, ateismul şi materialismul încă mai dăinuie în ţara 
noastră, care a fost de la origini, timp de aproape 2000 de 
ani, o ţară creştină, cu puternice tradiţii spiritual – 
creştine. Cultura română a prosperat cel mai mult şi a 
cunoscut o mare dezvoltate tocmai în acele vremuri de 
libertate a religiei, când creştinismul era văzut ca o pro-
blemă naţională, care ţine de fiinţa neamului românesc. 

George Călinescu afirmă: „A zice român înseam-
nă a zice creştin”. 

Ateismul şi materialismul formează o parte neagră 
în istoria omenirii. Religia ne învaţă că noi, oamenii, am 
fost creaţi de Dumnezeu „după chipul şi asemănarea 
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Lui”, iar ateismul şi materialismul afirmă că noi ne 
tragem din maimuţe. Evanghelia ne spune că suntem fiii 
lui Dumnezeu, iar ateismul că suntem descendenţii 
maimuţelor. Credinţa spune că întregul univers a fost 
creat de Dumnezeu, pe când necredinţa spune că totul a 
fost haos şi că omul, după moarte, merge tot în haos. 
Credinţa dă linişte, siguranţă, întăreşte responsabilitatea 
morală asupra faptelor săvârşite, pe când necredinţa oferă 
stări de nelinişte, deznădejde, care merge de multe ori 
până la sinucidere sau alte fărădelegi, considerând că, 
după moarte, nu mai este nimic, deci că nu dăm nimănui 
socoteală de faptele rele săvârşite în viaţă. 

Ateismul înseamnă o excludere totală a lui 
Dumnezeu din viaţă şi societate. A fi ateu înseamnă a te 
rupe de credinţa înaintaşilor. Ateul uită de Creatorul 
lumii şi nu are teamă de nimeni. A avea frică de 
Dumnezeu înseamnă a avea bun simţ, respect, a fi 
conştiincios şi responsabil de tot ceea ce faci. Frica de 
Dumnezeu este o reţinere de la rău, de la păcate, pe când 
ateismul înseamnă o libertate deplină în săvârşirea răului, 
o rostogolire, fără şansă de întoarcere, într-o adâncă 
prăpastie. Ateismul este un mare păcat, despre care 
Sfânta Scriptură spunea că nu se iartă deloc. Un ateu nu 
crede deloc în Dumnezeu; cum să-l ierte Dumnezeu? 
Ateismul înseamnă o închidere în sine, o blocare cu 
propriul zăvor al voinţei. Dumnezeu nu forţează inima 
unui ateu, dar îi oferă atâtea argumente şi dovezi 
palpabile despre existenţa dumnezeirii.  

Materialismul este tot o formă diabolică de negare 
a lui Dumnezeu, o concepţie ateistă despre lume şi viaţă, 
care ne învaţă că materia e totul, singura realitate, unica 
existenţă, din veşnicie, şi că în afară de legile ei mecanice 
şi de combinaţiile ei fizico-chimice nu mai există nimic. 
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Supusă unui serios examen, concepţia materialistă despre 
lume şi viaţă se dovedeşte cu totul neîntemeiată şi 
primejdioasă. Ştiinţa obiectivă şi adevărată dovedeşte că 
materialismul nu ne poate oferi principiul explicativ al 
lumii, al vieţii. Dacă îi întrebăm pe materialişti ce este 
materia în sine, de unde provine mişcarea, ce este şi de 
unde este viaţa, ce este raţiunea, ce sunt legile naturii etc., 
nu vom primi răspunsuri exacte şi clare, ci doar nişte 
ipoteze cu care nu este de acord nici ştiinţa. S-a dovedit 
că, pe lângă materie, mai există ceva. Tot mai mult se 
vorbeşte, în ultima vreme, de existenţa antimateriei – 
energie spirituală care nu ţine de materie. Materialiştii 
spun că materia s-a format singură. De asemenea, ateii 
afirmă că omul a apărut singur. Deci nu există 
Dumnezeu, nici pentru unii, nici pentru alţii. Existenţa lui 
Dumnezeu nu depinde de afirmaţia lor. El este cea mai 
vie realitate din Univers, pe care-L găsim la orice pas, în 
orice vreme. 
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PANTEISMUL 
 

În dulcea noastră limbă românească, „limba 
vechilor cazanii”, se află şi unele cuvinte de origine 
greacă. Unul dintre acestea este panteismul, care este 
format din pan - tot (toată) şi teism – dumnezeire sau 
Dumnezeu. Cuvântul panteism defineşte un sistem 
filosofic antic, potrivit căruia un Dumnezeu se află în 
toate şi toată materia la un anumit loc îl formează pe 
Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu este o 
persoană în afară şi deosebită în lume, ci este substanţa 
lumii, aşa încât totul este Dumnezeu şi Dumnezeu este 
totul. Acest sistem filosofic ne aminteşte de aceea vorbă 
înţeleaptă din popor care spune că: „nu orice pasăre se 
mănâncă”. Deci, nu orice învăţătură despre Dumnezeu 
este şi bună. 

Despre Dumnezeu s-au scris şi se vor spune 
multe lucruri. Latinii au o cugetare – „quot capitas tot 
sensus”, câte capete atâtea înţelesuri. În ce priveşte 
învăţătura adevărată despre Dumnezeu, trebuie să avem 
întotdeauna un reper, de la care nu trebuie să ne abatem, 
şi anume Sfânta Scriptură sau Biblia. În această Carte a 
Cărţilor ni se vorbeşte despre Dumnezeu ca persoană şi 
despre lume, care este o lucrare a lui Dumnezeu, 
săvârşită în timp. În Biblie, pe prima pagină, citim: „La 
început, Dumnezeu a făcut cerul şi pământul”, iar mai 
departe se arată că: „duhul lui Dumnezeu se purta 
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deasupra apelor” (creaţiei). Deci, se constată clar că, 
mai întâi de toate, a existat Dumnezeu, care nu are 
început şi nici sfârşit. El este o Fiinţă atotputernică; El a 
creat totul, doar prin cuvânt. În al doilea rând, vedem că 
lumea apare după Dumnezeu, la începutul timpului; 
Dumnezeu este în afara timpului. Timpul apare odată cu 
lumea. În al treilea rând, Duhul lui Dumnezeu, deci 
dumnezeirea, se purta deasupra creaţiei, şi nu în creaţie, 
ci deasupra, arătându-ne prin aceasta că nu trebuie să 
confundăm pe Dumnezeu cu lumea şi nici să nu 
divinizăm lumea, adică să o declarăm Dumnezeu. Una 
este Dumnezeu şi alta este lumea. Sunt două realităţi 
distincte, care nu trebuiesc confundate, dar nici 
îndepărtate una de alta. Lumea este dependentă, adică 
legată direct de Dumnezeu, care I-a dat existenţă şi 
viaţă. Fără Dumnezeu nu putem să vorbim despre lume. 
Când zicem lume, ne gândim la Dumnezeu, care a  
creat-o din nimic, arătându-se prin aceasta atotputernicia 
sa divină. 

Să vedem în ce constă greşeala panteismului, care 
la prima vedere s-ar părea că vorbeşte despre Dumnezeu. 

Panteismul concepe pe Dumnezeu identic cu 
lumea. Această doctrină duce la suprimarea lumii, care e 
un simplu reflex al divinităţii – acosmismul panteismului 
idealist, sau la denaturarea divinităţii, care devine părtaşa 
imperfecţiunii naturii – pancosmismul panteismului ma-
terialist. Acum să le luăm pe fiecare în parte. 

Prin panteism acosmistic sau acosmism (de la a - 
fără şi cosmos – lume), se afirmă numai existenţa lui 
Dumnezeu ca ceva real, pe când lumea se pierde în el. A 
doua formă de panteism este numită: pancosmistic (de 
la pan - tot şi cosmos – lume), potrivit căruia unica 
realitatea este lumea, pe când Dumnezeu se pierde în ea. 
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Să încercăm să facem o scurtă trecere în istorie a 
panteismului. Panteismul este vechi în istoria cugetării 
omenirii, deoarece îl găsim în India – la şcoala filosofică 
numită Vedanta; în Grecia – la filosofii eleaţi, stoici şi 
neoplatonici; în creştinism – la gnostici şi manihei, la 
filosofii moderni: Giordano Bruno, Spinoza, Hegel; într-o 
formă deosebită la Schopenhauer şi Hartmann; apoi la 
Cousin, Gioberti etc., şi la mulţi poeţi şi literaţi – ca de 
pildă la Goethe, şi chiar la unii dintre marii teologi 
protestanţi, ca Schleiermacher. 

Ca sistem de cugetare, panteismul este greşit din 
mai multe puncte de vedere. 

Mai întâi, el confundă pe Dumnezeu cu lumea, 
ceea ce este un nonsens. Prin aceasta nesocoteşte 
principiul contradicţiei din logică, în virtutea căruia un 
lucru nu poate fi deodată bun şi rău, alb şi negru, infinit şi 
finit, organic şi anorganic, viu şi mort, spirit şi corp, liber 
şi determinat, schimbabil şi neschimbabil. 

Contrazice principiul individualităţii, după care 
toate lucrurile se deosebesc şi nu sunt două la fel. 
Leibnitz spunea că „într-un copac nu se află două frunze 
identice”. Deci lumea şi Dumnezeu nu pot fi una şi 
aceeaşi. 

Nimiceşte religia, căci, neexistând Dumnezeu 
personal, omul adoră substanţa universală, se închină 
sieşi, pentru că şi el face parte din ea. 

Contrazice conştiinţa de sine a omului, care spune 
că el este o fiinţă aparte, individuală, că el singur este cel 
ce cugetă, simte, voieşte, acţionează într-un fel sau altul, 
că este deosebit de toate celelalte fiinţe şi lucruri. 

Desfiinţează morala răspundere pentru fapte şi 
deosebirea dintre bine şi rău, virtute şi viciu, şi astfel ne 
face să ajungem în haos social şi moral. În fine, putem 
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spune că panteismul este o învăţătură greşită despre 
Dumnezeu şi lume şi este periculos prin consecinţele sale 
practice, deoarece distruge religia şi moralitatea. 
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DEISMUL 
 

Învăţătura adevărată despre Dumnezeu o aflăm 
expusă foarte sistematic în Sfânta Scriptură şi în 
Scrierile Sfinţilor Părinţi. Potrivit acestor dumnezeieşti 
învăţături, există un singur Dumnezeu, care este din 
veşnicie; nu are nici început şi nici sfârşit, nu depinde 
de nimeni şi de nimic. El este o Fiinţă personală, şi-l 
tratează pe om tot ca pe o fiinţă personală, arătându-i 
toată iubirea şi bunăvoinţa Sa (Ioan III16). Întregul 
Univers a fost creat de Dumnezeu şi se află în 
permanentă grijă dumnezeiască. 

Această purtare de grijă a lui Dumnezeu faţă de 
lume se numeşte providenţă sau pronie divină. De-a 
lungul vremii, au apărut multe învăţături greşite despre 
Dumnezeu, aşa zise erezii, care au răstălmăcit sensul real 
al Bibliei şi al Sfintei Tradiţii. 

Una dintre concepţiile false despre Persoana şi 
lucrarea lui Dumnezeu este deismul. Este un sistem 
filosofic conturat în secolul al XVII-lea. Idei deiste găsim 
şi la filosoful Epicur, poetul latin Lucreţiu ş.a. Epicur 
spunea că zeii nu se ocupă de lume, deoarece aceasta    
le-ar tulbura fericirea. Idei deiste apar organizate pe 
vremea filosofului anglican Herbert of Chanterbury 
(+1648) în Anglia. În Franţa, a avut ca reprezentanţi pe 
Voltaire, Rousseau ş.a. 
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În ce constă doctrina deismului? Deismul arată că 
există un Dumnezeu personal – care a creat lumea văzută 
şi nevăzută din nimic, eşalonat pe zile sau perioade. La 
creare i-a fixat anumite legi după care să se conducă 
întotdeauna. Acestea sunt legi fizice, pe care ştiinţa le 
descoperă pe zi ce trece. Prin descoperirea acestor legi, 
ştiinţa îl descoperă de fapt pe Dumnezeu. Nu există lege 
fără de legiuitor. O lege presupune pe cineva care a dat-o 
şi care-i supraveghează exercitarea. După crearea 
Universului, deismul învaţă că Dumnezeu s-a retras din 
lume, nu intervine în ea şi nu mai are nici o influenţă 
asupra ei. Aici apare marea greşeală pe care o susţine 
deismul. Dumnezeu nu este nepăsător şi indiferent faţă de 
propria Lui creaţie. Mai repede îşi va uita o mamă copilul 
pe care l-a născut, decât să uite Dumnezeu lumea pe care 
a creat-o şi binecuvântat-o. 

Pe ce anume se bazează deiştii când spun că 
Dumnezeu a părăsit lumea? Tocmai pe un verset din 
Biblie: „Iar în ziua a şaptea S-a odihnit de toate lucrurile 
Sale pe care le făcuse” (Facere II2). Aceste cuvinte au 
fost interpretate greşit de către deişti, în sensul că, după 
creare, Dumnezeu ar fi încetat orice activitate faţă de 
lume; că a rupt orice legătură cu lumea şi că se află    
într-un repaus veşnic. Locul activităţii divine l-au luat 
legile divine fixate în creaţie, în creaturi, iar El trăieşte 
numai în transcendent – adică dincolo de lume, sus în 
ceruri. 

Între Dumnezeu şi lume există un abis, o prăpastie 
de netrecut. În această situaţie, providenţa divină – adică 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu este imposibilă şi nu 
este necesară, deoarece lumea se conduce după legile 
fixate ei. La fel şi omul nu mai are nevoie de Dumnezeu. 
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Aceasta este, pe scurt, învăţătura deiştilor cu 
privire la Dumnezeu. 

Să vedem acum care este poziţia Sfintei Scripturi 
faţă de această gravă erezie.  

În primul rând, prin „odihnă” la Dumnezeu nu 
înţelegem că El a obosit fiziceşte sau şi-a epuizat energia 
pe timpul creării lumii. Dumnezeu s-a odihnit în sensul 
că a încetat de a mai crea noi fiinţe şi lucruri, dar aceasta 
nu înseamnă că s-a retras din mijlocul creaţiei, undeva, 
departe, în totală izolare de lume. Aşa cum un specialist, 
după ce a creat un robot sau o navă cosmică, o urmăreşte 
tot timpul, îi analizează mersul şi evoluţia mişcărilor, tot 
la fel şi Dumnezeu are grijă de Terra, cât şi de întregul 
Cosmos. La această lucrare dumnezeiască se referă 
Mântuitorul Hristos când zice: „Tatăl Meu până acum 
lucrează; şi Eu lucrez” (Ioan V17). Deci Dumnezeu – 
Tatăl lucrează continuu la menţinerea creaţiei. O clipă 
dacă Dumnezeu s-ar retrage din lume, ea ar dispărea, 
intrând în haos. Tot ca semn al purtării de grijă faţă de 
lume a fost şi trimiterea Fiului Hristos (Ioan III16). Este 
deci clar că deiştii nu au dreptate. Dând un răspuns 
deiştilor din toate vremurile, Sfântul Ioan Damaschin 
scria: „Singur Dumnezeu este prin fire bun şi înţelept. 
Aşadar, pentru că este bun poartă de grijă, căci cel ce nu 
poartă de grijă nu este bun, căci şi oamenii şi cele 
neraţionale, în chip firesc poartă de grijă de odraslele 
lor; iar cel ce nu poartă de grijă este hulit. Apoi, pentru 
că Dumnezeu este înţelept, poartă de grijă de existenţe în 
chipul cel mai bun”. 

Deismul este împotriva religiei; el distruge 
legătura dintre Dumnezeu şi om. 
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NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU 
 

Străbunii noştri latini aveau un dicton: Nihil sine 
Deo, care se traduce: Nimic fără Dumnezeu. Fie că 
admitem acest adevăr, fie că-l respingem, Dumnezeu 
există. El nu depinde de noi. Existenţa lui Dumnezeu este 
o certitudine care poate fi demonstrată prin argumente. 
Fără de Dumnezeu noi nu putem exista ca persoane şi 
nici ca popor. Omul este un „microcosmos”, un adevărat 
univers în miniatură, este cea mai complexă fiinţă din 
această lume. Aşa cum cel mai modern aparat din lume 
n-a apărut din haos, tot aşa nici noi n-am apărut fără de 
Dumnezeu. Alexis Carel are o carte foarte interesantă, 
„Omul – fiinţă necunoscută”, din care reiese că omul îl 
poartă în sine pe Dumnezeu, care este o Fiinţă de 
nepătruns. 

Existenţa lui Dumnezeu o putem demonstra prin 
existenţa noastră. Noi n-am fi dacă n-ar exista 
Dumnezeu. Ajungem la vorba lui Voltaire: „Universul 
mă încurcă şi nu pot să cred că există ceas fără 
ceasornicar”. Deci, dacă ceasul presupune un 
ceasornicar, adică trebuie să existe cineva care l-a produs, 
cu atât mai mult Universul din care facem parte şi noi, 
oamenii, nu poate exista fără de Dumnezeu. 

Dacă studiem cu atenţie şi obiectivitate istoria 
omenirii ajungem la concluzia exprimată de istoricul 
antic Plutarh, care spune: „Priviţi peste suprafaţa 
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pământului; veţi afla oraşe fără întărituri, fără ştiinţă, 
fără împăraţi şi palate, fără averi şi monede, fără teatre 
şi gimnazii, dar nu veţi afla nici o societate omenească 
fără de credinţă religioasă”. Iar Muller spune că 
„Nicăieri nu s-au aflat fiinţe omeneşti care să nu posede 
elemente de religie”. 

Religia, ca fenomen, există pretutindeni şi a 
existat dintotdeauna, de-a lungul istoriei umane. Ea este 
legătura între om şi Dumnezeu. Nu poate exista religie 
fără Dumnezeu şi nici nu putem vorbi de religie în afara 
lui Dumnezeu. 

Lucrul pe care-l doresc oamenii foarte mult şi 
pentru care ne străduim cu toţii, într-un fel sau altul, este 
PACEA. Istoria ne-a demonstrat că fără de Dumnezeu nu 
se poate vorbi de o pace adevărată, autentică şi de durată. 
În Evanghelie, Mântuitorul Iisus Hristos spune: „Pace vă 
las vouă, pacea Mea v-o dau” (Ioan XIV27). Fiul lui 
Dumnezeu este pacea noastră, pentru că prin El avem 
pace cu semenii şi cu toată lumea, împăcând cu 
Dumnezeu toate cele de pe pământ şi cele din cer 
(Coloseni I20). El a împăcat laolaltă toţi oamenii. El a 
adus „pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 
II14). El a dărâmat zidul vrajbei dintre popoare şi le-a unit 
într-un singur „trup”, „un singur om nou, făcând pace” 
(Efeseni II14-18). 

Oricât de mult ne-am strădui noi oamenii, prin tot 
felul de tratate politice, să facem pace, ea nu va exista 
atâta vreme cât nu vom avea pace mai întâi cu 
Dumnezeu. Prin orice păcat sau fărădelege pe care le 
săvârşim declarăm război contra lui Dumnezeu. Dovedim 
că suntem fiii lui Dumnezeu numai făcând pace, aşa cum 
zice Mântuitorul Iisus Hristos: „Fericiţi făcătorii de pace, 
că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Matei V9).  
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Fără credinţa în Dumnezeu nu se poate vorbi de o 
morală sănătoasă. Orice morală – etică, filosofică, socială 
– lipsită de credinţa în Dumnezeu nu a dat rezultate 
pozitive în societate şi a eşuat. Un om este moral atâta 
vreme cât îl are pe Dumnezeu în inimă, se teme de El şi-
L iubeşte. Avându-L pe Dumnezeu în suflet, te fereşti de 
păcate, de tot ce este rău. Dacă vrem să crească 
moralitatea în societate şi să avem oameni buni, să 
întărim credinţa în Dumnezeu. 

Strâns legată de moralitate este sfinţenia. Nu poţi 
ajunge la sfinţenie fără de Dumnezeu. De asemenea, nu 
se poate vorbi de progres, cultură, ştiinţă fără de 
Dumnezeu. O cultură ateistă, ridicată pe necredinţă, 
dispare şi este stearpă, fără de viitor. Marii oameni de 
ştiinţă au fost şi mari credincioşi în Dumnezeu. Sfânta 
Scriptură ne spune că, după potop, oamenii au încercat să 
construiască un turn înalt numit Babilon, ca semn de 
împotrivire lui Dumnezeu, ca o sfidare a puterii lui 
Dumnezeu; cetatea a rămas neterminată şi oamenii s-au 
răspândit (Facere, cap 11). 

Credinţa în Dumnezeu este factorul de unitate a 
tuturor oamenilor. O familie devine trainică şi un popor 
este puternic în măsura în care se apropie sau de 
Dumnezeu. Criza socială întotdeauna este determinată şi 
de criza spirituală, de slăbirea credinţei în Dumnezeu. 

În final, putem spune cu toată certitudinea că nu 
se poate nimic fără de Dumnezeu. 
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ALTE FORME DE NEGARE 
A LUI DUMNEZEU 
 

Cuvântul cu cea mai mare circulaţie inter-
naţională, tradus în toate limbile şi dialectele, este 
DUMNEZEU. Nu există om care să nu manifeste o 
anume atitudine faţă de Dumnezeu. Majoritatea 
oamenilor cred în existenţa Sa. Au fost şi sunt încă 
persoane, chiar multe, care-L neagă pe Dumnezeu cu 
desăvârşire.  

Ateismul şi materialismul sunt forme diabolice de 
negare a lui Dumnezeu. Este trist că omul, deşi are 
raţiune, se opune cu bună ştiinţă lui Dumnezeu. Un lucru 
trebuie bine ştiut: Dumnezeu nu se sperie de astfel de 
persoane şi nici nu are nevoie de apărători. Din Sfânta 
Scriptură aflăm că un anumit om a fost pedepsit cu 
moartea când a încercat să proptească chivotul Vechiului 
Testament – un obiect de cult al poporului ales, care era 
în primejdie să cadă (2 Samuel, VI6-7). Sfântul Apostol 
Petru, care şi-a scos sabia să-L apere pe Mântuitorul Iisus 
Hristos împotriva oamenilor înarmaţi veniţi să-L 
aresteze, a fost mustrat de Iisus: „Întoarce sabia ta la 
locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri” 
(Matei XXVI 52).  

Dumnezeu se apără singur şi nu se lasă batjocorit, 
după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 
către Galateni: „Nu vă amăgiţi, Dumnezeu nu Se lasă 
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batjocorit” (VI7). Ce poate fi pedeapsă mai mare pentru 
un ateu sau materialist decât să ştie că este singur, 
umblând în întuneric, lipsit de viaţa veşnică, stând mereu 
în tensiune, ştiind că moartea are ultimul cuvânt de spus. 
Viaţa unui necredincios este de plâns, iar sfârşitul lui este 
groază, deoarece nimeni şi nimic nu ne mai poate salva în 
faţa dreptului judecător. Dumnezeu va zice tuturor ce şi-
au bătut joc de credinţa religioasă prin cuvânt şi trăire: 
„Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, 
care este gătit diavolului şi îngerilor lui” (Matei XXV41). 

Se întâmplă câteodată ca un ateu să fie conştient 
de starea de nelinişte interioară pe care o aduce 
necredinţa în sufletul omului şi încearcă măcar să-i 
ferească pe urmaşii lui de calea pierderii mântuirii. Un 
exemplu îl avem la D. Fr. Strauss, un renumit raţionalist 
– ateu, care şi-a dus copilul său, când a împlinit vârsta de 
12 ani, la un bun preot evlavios, să înveţe catehismul – 
cartea de învăţătură a Bisericii. Preotul acela, crezând că 
e o glumă sau o ironie, l-a întrebat mirat dacă într-adevăr 
doreşte să dea fiului său o educaţie creştină. Atunci 
Strauss a răspuns: „Doresc, iubite părinte, ca fiul să fie 
mai fericit decât mine”. 

Necredinţa este izvor de multă durere, nelinişte şi 
nefericire. Pe lângă atei şi materialişti, care îşi dau pe faţă 
necredinţa lor, în mod public, fără nici o reţinere, 
aducând tot felul de argumente sofisticate şi lipsite de 
fond, de structură logică, ştiinţifică, se află multe 
persoane care, la prima vedere, s-ar părea că au credinţă 
în Dumnezeu, dar pe care îl tăgăduiesc prin fapte, prin 
trăire. Păcatul lor este tot atât de grav ca şi ateismul. 
Indiferentismul religios, faţă de Dumnezeu şi de 
poruncile Lui Sfinte, este la fel de pedepsit ca şi 
necredinţa, dacă nu chiar mai rău, căci iată ce zice 
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Dumnezeu în ultima carte a Bibliei – Apocalipsa: „Îţi ştiu 
faptele tale; tu nu eşti nici rece, nici fierbinte. Aşa, pentru 
că eşti căldicel – nici fierbinte, nici rece – am să te vărs 
din gura Mea” (Apoc. III15-16) 

Un om indiferent este dus de valuri într-o parte şi-
n alta, este nepăsător faţă de propria lui viaţă. Pe el, 
credinţa în Dumnezeu nu-l încălzeşte, dar nici nu-l sperie. 
Dacă întrebăm o astfel de persoană: Crezi în Dumnezeu, 
eşti credincios?, el va răspunde repede: „Da, aşa este, sus 
este Cineva care ne vede şi a făcut totul”. Dacă întrebi 
însă unde sunt faptele credinţei lui, prin ce dovedeşte el 
că are credinţă în Dumnezeu, dă din umeri. Deci, nu este 
suficient să ai o simplă idee, vagă, despre Dumnezeu, dar 
în schimb să duci o viaţă ca şi când Dumnezeu nu ar 
exista.  

Cu ani în urmă, s-a făcut o statistică în ceea ce 
priveşte credinţa în Dumnezeu. Din o sută de copii 
englezi, numai patruzeci cunosc începutul rugăciunii 
Tatăl nostru: circa 40 de copii nu ştiu cine a fost Iisus ; 
73 nu ştiu nimic despre Duhul Sfânt. Din 340 de fete de 
la o şcoală din Nűrenberg, numai cinci ştiau cele zece 
porunci ale lui Dumnezeu . Dacă vom face acest sondaj 
în ţara noastră, care ar fi procentajul la aceste sumare 
teste de analiză a cunoştinţelor religioase ? 

Îngrijorător nu este faptul că multe persoane nu-L 
cunosc pe Dumnezeu, ci că nu sunt nici măcar interesate 
să afle ceva despre Dumnezeu. 

Otrava zilelor noastre o reprezintă indiferenţa şi 
ignoranţa, două forme de negare a lui Dumnezeu. 
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DE VORBĂ CU UN NECREDINCIOS 
 

Dumnezeu este un subiect comun pentru toţi 
oamenii, din toate vremurile şi până la sfârşitul 
veacurilor. Unii Îl adoră pe Dumnezeu, iar alţii Îl neagă. 
Cei credincioşi I se închină lui Dumnezeu, fiind 
conştienţi şi convinşi de existenţa Lui în acest Univers, 
iar cei necredincioşi nici nu vor să audă despre existenţa 
unei puteri supranaturale. La adresa lui Dumnezeu, ei 
aduc cele mai grele blasfemii şi vorbe urâte. Ateii 
pornesc în orice discuţie cu această prejudecată: Nu 
există nimic în afara materiei, materia este singura 
realitate care se poate demonstra şi explica în acelaşi 
timp. În ultima vreme, ştiinţa vorbeşte tot mai mult de 
existenţa „antimateriei”, care este total diferită de 
materie. 

La scurtă vreme după Revoluţia din decembrie 
1989, m-am întâlnit cu un necredincios, cu care am purtat 
multe discuţii despre persoana, existenţa şi lucrarea lui 
Dumnezeu în lume şi în viaţa noastră personală. 

O primă întrebare pe care mi-a pus-o a fost: „Cine 
este Dumnezeu?” Aproape că nu există copil care, din 
curiozitate, să nu pună această întrebare părinţilor sau 
celor din jur: „Cine este Doamne, Doamne?” Copiii sunt 
foarte precoci în gândire şi nu se mulţumesc cu orice 
răspuns; cu atât mai mult un necredincios, cu studii 
înalte, umblând prin viaţă, atins de toate ideologiile şi 
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curentele filosofice şi materialiste, nu va fi de acord cu 
orice răspuns dat. Argumentele – răspuns sunt: „În 
primul rând, Dumnezeu este o Fiinţă vie, de natură 
spirituală, care este total independent de oameni şi de 
materie, deci se află în afara lumii; în acelaşi timp, 
Dumnezeu este profund interesat şi legat de ea, prin 
purtarea Sa de grijă pe care o manifestă faţă de întreaga 
creaţie. 

Dumnezeu nu este o simplă idee înnăscută, aşa 
cum zicea filosoful Platon. Credinţa în Dumnezeu nu ţine 
de nici o ideologie sau de vreo concepţie oarecare, ci este 
în primul rând viaţă, trăire „în Dumnezeu şi pentru 
Dumnezeu”. Dumnezeu nu poate fi localizat şi nici 
mărginit. El este o fiinţă personală, care cugetă, simte şi 
are deplină voinţă şi putere. Dumnezeu a creat tot 
Universul, după un plan bine stabilit, ce denotă o raţiune 
supremă. Armonia din acest Cosmos nu poate fi opera 
hazardului. 

Orice lucru presupune un Creator, Cineva care l-a 
făcut. Vezi o masă – te gândeşti la un tâmplar, întâlneşti 
un copilaş – te gândeşti la o mamă care l-a născut 
ş.a.m.d. Orice fiinţă sau obiect e legat de cineva, are o 
cauză.  

Necredinciosul mi-a pus o altă întrebare dificilă: 
„Cine l-a creat pe Dumnezeu? Mi-ai spus, părinte, că 
toată lumea a fost creată de Dumnezeu şi că nu există nici 
un lucru sau fiinţă care să nu aibă un creator, deci, cineva 
a gândit şi a făcut acel obiect. Dacă orice lucru trebuie să 
aibă o cauză şi această cauză se numeşte Dumnezeu, 
atunci şi Dumnezeu trebuie să aibă o cauză. Cine L-a 
creat pe El?” 

La prima vedere, ar trebui să socotim această 
întrebare o blasfemie, o luare în râs a lui Dumnezeu. Dar 
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şi noi, când eram copii, ne întrebam părinţii: „Da' pe 
Doamne, Doamne cine l-a făcut?” Interesant este faptul 
că, atunci când ştiinţa cercetează originea lumii şi a vieţii 
în general, ajunge din cauză în cauză la o cauză supremă, 
pe care noi o identificăm cu Dumnezeu. Toţi oamenii de 
ştiinţă, în cercetările lor, ajung până la un punct, peste 
care nu mai pot trece – puterea de explicare ştiinţifică 
dispare şi atunci intervine credinţa ca formă de 
înţelegere. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a creat, pentru că 
El nu are nici început şi nici sfârşit. Dacă Dumnezeu ar 
avea un început – atunci nu ar mai fi Dumnezeu. 

„Dacă Dumnezeu nu are nici început şi nici 
sfârşit, de ce în icoane El apare sub forma unui bătrân cu 
plete albe?” a fost o altă întrebare.  

Dumnezeu este zugrăvit în icoane ca un bătrân 
tocmai ca să se arate veşnicia Lui, că El este dintot-
deauna, de mai înainte de a începe timpul. Albul este 
semnul înţelepciunii divine. 

„Ce făcea Dumnezeu înainte de a face lumea, 
deoarece a fost un timp când lumea nu exista?” 

La această întrebare am răspuns cu cuvintele 
Fericitului Augustin: „Dumnezeu – înainte de a crea 
lumea – făcea nuiele să bată pe cei care pun astfel de 
întrebări”. 

Acel necredincios m-a întrebat: „Ce mănâncă 
Dumnezeu?” În primul rând, Dumnezeu este Duh, e de 
natură spirituală şi deci nu are nevoie de nimic material. 
E ca şi când ai întreba: Aerul ce mănâncă? Dar un scaun 
se hrăneşte? Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem toţi 
în orice moment este: Ce să fac pentru ca să-L cunosc 
mai bine pe Dumnezeu? 
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ATEISMUL ÎN FAŢA ŞTIINŢEI 
ŞI A CREDINŢEI RELIGIOASE 
 

Slujbele religioase care au loc cu prilejul Sfintelor 
Paşti încep cu nişte stihuri rostite de către preot cu glas 
tare, în timp ce cădeşte în Sfântul Altar. Unul dintre 
stihurile rostite este următorul: „Precum se împrăştie 
fumul şi precum se topeşte ceara de la faţa focului, aşa 
să piară cei necredincioşi de la faţa lui Dumnezeu”. 

Ateismul este o falsă ştiinţă, care încearcă să 
lumineze pe oameni cu întunericul necredinţei. I. Brucăr, 
un renumit gânditor, spunea că: „Istoria filosofiei ne 
arată că toţi marii filosofi au crezut şi au lămurit în 
scrierile lor conceptul despre Dumnezeu. Ei nu au fost, 
aşadar, niciodată ateişti”. 

F. L. Dantec scria într-o carte a sa că: „Ateul este 
omul care se ridică împotriva ştiinţei şi a societăţii, 
victima orgoliului şi a poftelor vinovate, a ambiţiilor 
deşarte şi a senzualităţii nestăpânite. Ateul este un om 
lipsit de marea putere şi bucurie a vieţii spirituale”. 

Astfel de oameni au existat mereu de-a lungul 
istoriei umane dar în număr restrâns. Aproape în fiecare 
sat, dar mai ales prin oraşe, se află un om mai încruntat 
decât ceilalţi, „un om fără de inimă” sau cu „inima de 
piatră”, un om care nu crede nici în suflet, nici în 
Dumnezeu. 
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Ce este un ateu şi câtă răutate se ascunde în inima 
unui necredincios ne arată marele dramaturg român Ion 
Luca Caragiale într-o schiţă: „Ei – adversarii credinţei 
creştine – au învăţat o religie mai omenească decât cea 
creştină, o religie care predică nu mila, nu îngăduinţa, 
nu blândeţea şi omenia; o religie aspră care predică 
omului astfel: Eşti o fiară! Ghearele tale şi colţii tăi sunt 
deşertăciunea şi şiretenia; fii perfid, crud şi neîngăduitor 
cu semenii tăi! Nu te uita o clipă în sus spre cer; aici, jos, 
pe pământ, uită-te cu ochii-n patru, ca şi cum ai avea 
patru picioare; aici, pe pământ, se isprăveşte totul pentru 
tine. Eşti fiară, fii fiară. Fiarele nu au biserică; fiarele nu 
se închină; fiarele n-au Dumnezeu”. 

Astăzi, raportat la lumea întreagă, ateismul pare a 
fi în creştere. Unul dintre semnele care prevestesc 
sfârşitul este pierderea credinţei şi apariţia multor profeţi 
mincinoşi, a numeroaselor secte, care se nasc precum 
ciupercile după ploaie. Ateii, în aşa-zisele lor explicaţii 
ştiinţifice despre lume şi viaţă, se folosesc de ipoteze care 
nu corespund cu adevărul. A Milne Edwards afirmă că 
„ipotezele pe care aşa-zisa ştiinţă pozitivă le deapănă şi 
pe care ştiinţa adevărată le respinge sunt nişte aberaţii 
ale spiritului, cărora nu le putem da crezământ”. 
Ipotezele nu au o bază ştiinţifică şi nu pot fi 
experimentate practic. 

Ateismul nu poate răspunde la întrebări de felul: 
cine a făcut materia? Cine a pus-o în mişcare? Cine a 
produs căldura? Cine a descoperit lumina? 

Biblia, care este cartea cărţilor, răspunde la toate 
aceste întrebări – punând totul pe seama lui Dumnezeu, 
care a creat întregul Univers din nimic. Sfântul Apostol 
Pavel ne spune că „prin credinţă înţelegem noi că    
printr-un cuvânt al lui Dumnezeu întemeiatu-s-au lumile 
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cele ce se văd alcătuindu-se astfel din cele ce nu par” 
(Evrei XI3). 

Ateii afirmă că materia produce tot ce se află în 
cosmos la întâmplare; ştiinţa - dimpotrivă, descoperă în 
lume legi inteligente şi neschimbabile, în cadrul cărora 
hazardul orb, incapabil de alegere, lipsit de continuitate şi 
regularitate nu are ce căuta. Ordinea nu se naşte din 
dezordine şi cosmosul din haos, fără intervenţia unei 
forţe conştiente, legislatoare şi ordonatoare. Ateii 
materialişti susţin că materia e înzestrată cu puteri fizice 
şi chimice, care produc, în chip mecanic, toate formele 
lucrurilor şi ale fiinţelor. Ştiinţa constată că materia e 
supusă legilor fizice şi chimice şi sub imperiul lor 
lucrează mecanic, dar fără să producă de la sine fiinţele 
vii, deoarece statica nu poate naşte dinamica, cum nici 
moartea nu poate naşte viaţa. Ateii spun că viaţa s-a 
născut din materie; ştiinţa este convinsă că fiinţa vie se 
naşte din altă fiinţă vie, prin filiaţiune: celula se naşte din 
celulă, viaţa din viaţă, sămânţa din sămânţă ş.a.m.d. Nu 
există fiinţă care să nu se nască fără de sămânţă, nici 
viaţa organică născută spontan din materie anorganică.  
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OBIECŢII ALE NECREDINCIOŞILOR 
CU PRIVIRE LA DUMNEZEU 
 

La adresa lui Dumnezeu s-au adus cele mai sfinte 
jertfe, s-au scris cele mai frumoase pagini, s-au înălţat 
cele mai frumoase rugăciuni. Credinţa în Dumnezeu este 
o stare firească. Pe lângă oamenii care îl iubesc cu 
adevărat pe Dumnezeu, şi care sunt în număr mare, sunt 
şi oameni care se împotrivesc lui Dumnezeu. Nu numai 
că nu cred în El, dar îl şi batjocoresc, aduc la adresa Lui 
tot felul de obiecţii şi injurii. Ateismul este o stare 
anormală, o îmbolnăvire mintală, „o pervertire a firii 
umane”. 

O primă obiecţie pe care o aduc cei necredincioşi 
este aceasta: Dumnezeu nu există; dacă ar fi, s-ar vedea, 
am sta de vorbă cu El şi în felul acesta am crede şi noi, 
spun necredincioşii. 

La prima vedere aşa este: Dumnezeu nu se vede. 
Chiar şi Biblia confirmă acest lucru: „Pe Dumnezeu 
nimeni niciodată nu L-a văzut; Fiul Cel Unul–Născut, 
Care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut” (Ioan 
I18); „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la 
Dumnezeu şi Cuvântul (adică Iisus Hristos – n.n.) s-a 
făcut trup şi s-a sălăşluit între noi şi am văzut slava 
Lui”. Tot de la evanghelistul Ioan aflăm de dorinţa 
ucenicului Filip de a-L vedea cu ochii lui pe Dumnezeu 
– Tatăl: „Doamne, arată-ni-L nouă pe Tatăl şi ne e de 
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ajuns. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, şi 
nu M-ai cunoscut? Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzut 
pe Tatăl; şi cum de zici tu: Arată-ni-L nouă pe Tatăl!?. 
Nu crezi că Eu sunt întru Tatăl şi că Tatăl este întru 
Mine?” (Ioan XIV8-10). 

Ce reţinem din toate aceste texte biblice? Pe de o 
parte, că pe Dumnezeu nu-L putem vedea în Fiinţa Lui, 
care este atât de strălucitoare încât, pe muntele Taborului, 
cei trei apostoli au căzut cu faţa la pământ, când 
Mântuitorul Hristos s-a schimbat la faţă. Iisus Hristos 
Fiul lui Dumnezeu, care are aceeaşi fiinţă dumnezeiască 
ca şi Dumnezeu – Tatăl, a luat trup omenesc, a locuit pe 
pământ, a fost văzut şi ascultat de oameni. Prin Iisus noi 
îl vedem pe Dumnezeu – Tatăl. Mântuitorul zice: „Cel ce 
M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl” (Ioan XIV 9) şi 
„Eu şi Tatăl Meu una suntem” (Ioan X30). 
  Pe de altă parte, cunoaştem din experienţa de 
toate zilele că sunt multe lucruri, multe fenomene care 
există şi nu se văd. După cum gândul nu poate fi văzut, 
nici Dumnezeu nu poate fi văzut. Energia electrică nu se 
vede, dar există. La fel şi Dumnezeu, nu se vede, dar 
există. Nu vedem undele TV sau radio, care se află 
pretutindeni în atmosferă, dar ele pot fi recepţionate. Tot 
la fel, inima noastră ne poate ajuta să-L vedem pe 
Dumnezeu – Iisus Hristos, care a zis: „Fericiţi cei curaţi 
cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei V8). 

La o şedinţă de ateism, un conferenţiar le spunea 
celor de faţă, printre altele: „Graţie aparatelor 
ultramoderne şi navelor spaţiale, s-a explorat tot 
universul şi nimeni nu l-a găsit pe Dumnezeu. Prin 
urmare, Dumnezeu nu există!” Cei prezenţi au început să 
aplaude. Deodată, un bătrânel aflat în sală a zis: „Şi eu 
am cercetat cu cea mai mare stăruinţă şi cu cea mai 
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amănunţită grijă ceasornicul însă n-am găsit pe 
fabricantul de ceasuri. Şi totuşi ştiu că el există, deşi 
personal nu l-am văzut niciodată”. 

Obiecţii sunt multe la adresa lui Dumnezeu, dar 
nu-L pot distruge, după cum nu se poate distruge soarele 
cu gloanţe. 
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GÂNDIREA ATEISTĂ 
DESPRE LUME ŞI VIAŢĂ 
 

O carte care a otrăvit sufletele şi conştiinţele 
multor persoane, punându-le în derută, este „Călăuza 
ateistului”, publicată, pentru prima dată, de Academia de 
ştiinţe din Moscova, în 1961 (Editura de stat pentru 
ştiinţă politică). Cartea este rezultatul muncii colective a 
unui număr mare de „specialişti”, cum sunt istoricii 
Beliaev şi Belino, filosofii Cianisef, Elşina. Imilia etc. 
Redactorul şef al acestei cărţi este profesorul universitar 
S. Kolaev. Cartea este un rezumat al crezului ateu, al 
gândirii ateiste şi a fost tradusă în multe limbi şi 
răspândită în numeroase ţări socialiste. 

La noi, în România, cartea a fost publicată în anul 
1962 de Editura politică, Bucureşti. Din acel an şi până la 
miracolul divin din decembrie 1989, ideile pe care le 
cuprinde au fost transmise prin toată mass-media, de la 
grădiniţă până la facultate. De la un capăt până la celălalt, 
cartea vrea să demonstreze cititorilor că nu există 
Dumnezeu şi că religia este o formă înapoiată de gândire, 
care ar întuneca mintea omului. Cartea, plină de 
speculaţii, este un adevărat ghiveci, unde sunt amestecate 
toate mitologiile, poveştile şi ideile religioase. Toate 
acestea nu au nimic comun cu adevărata credinţă în 
Dumnezeu. Dacă pentru atei nu există Dumnezeu, de ce 
se luptă ei aşa de tare cu Dumnezeu? Logica ne spune că 
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„nu poţi nega ceva care nu există”. Deci, Dumnezeu 
există, de vreme ce ei îl neagă cu atâta înverşunare.  

Credinciosul are o viziune largă despre lume şi 
viaţă. El ştie şi este convins că, pe lângă materie, există şi 
o energie spirituală, o lume nevăzută. Pentru credincioşi, 
viaţa are un sens şi o chemare sfântă. Ateii materialişti 
sunt unilaterali în gândire, ei văd în faţa lor numai 
întuneric şi materie oarbă, ei nu ştiu nimic despre suflet, 
Dumnezeu, despre Duhul cel veşnic al Dragostei şi 
Adevărului. 

Credinţa cuprinde atât lumea materială cât şi 
lumea spirituală. Ea are viziunea întregului. Ateismul 
este fals prin faptul că este unilateral, rezumându-se doar 
la materie. Materialismul este o concepţie despre lume şi 
viaţă, care afirmă că materia e totul, singura realitate, 
unica existentă din veşnicie şi că, în afară de legile ei 
mecanice şi de combinaţiile ei fizico-chimice, nu mai 
există nimic. Aici este marea sa greşeală, deoarece reduce 
totul la materie, neglijând partea spirituală din univers, 
care este tot atât de reală ca şi materia. 

Citeam într-o carte că un nebun a fost trimis să 
cumpere de la magazin făină şi sare. El a luat o farfurie în 
care să-şi aducă aceste două cumpărături. I se spusese să 
nu amestece cele două articole. După ce negustorul i-a 
umplut farfuria cu făină, nebunul, gândindu-se la 
instrucţiunile pe care le primise, a răsturnat farfuria şi i-a 
cerut să pună sarea pe spatele acesteia. A adus sarea la 
şeful său care l-a întrebat: „Dar unde este făina?” 
Nebunul a întors farfuria pe partea cealaltă, să o 
găsească. În felul acesta s-a risipit şi sarea. Uneori, ateii 
procedează ca acest om. 

Voltaire, un mare filosof ateu, aflat pe patul 
morţii, striga disperat să vină un preot pentru a-l spovedi. 
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A înţeles că ateismul nu-l poate ajuta cu nimic în faţa 
morţii. Atunci când moare un ateu, cuvântarea rostită la 
înmormântarea lui, în conformitate cu învăţăturile din 
Călăuza ateistului numită şi „Biblia comunismului”, 
asigură familia îndurerată că morţii sunt morţi pentru 
totdeauna, că nu există nici o legătură cu cei plecaţi 
dintre noi, că nu există nici o mângâiere pentru cei loviţi 
de această pierdere, că cei ce s-au despărţit acum nu se 
vor mai vedea niciodată, că nu există Dumnezeu şi nici 
viaţă veşnică. 

Ce gândeşte un ateu despre lume şi viaţă? Pentru 
el, lumea a apărut din hazard şi ea se va întoarce în neant. 
De aici şi starea de nelinişte în care trăieşte un ateu. 

Ca să explice originea lumii, ateul apelează la tot 
felul de ipoteze şi explicaţii ştiinţifice, fără să pună 
punctul pe i. Pentru un ateu, nu există viaţă veşnică. 
Totul se reduce la mâncare, băutură, distracţii cât mai 
multe, căci, zice el, vine moartea şi le spulberă pe toate. 
Pentru el nu există judecată viitoare, deci poate să facă 
orice rău şi orice păcat, că nu va da nimănui socoteală de 
modul cum a trăit pe pământ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĭ ĭ ĭ ĭ                                                            Mare este Dumnezeu 

 222

 
 
 
 
 
 
CONSECINŢELE GRAVE ALE ATEISMULUI 
 

În Sfânta Scriptură se spune că în vremurile din 
urmă: „Diavolul umblă, ca un leu răcnind, căutând pe 
cine să înghită” (1 Petru V8). Consecinţele ateismului se 
răsfrâng în viaţa personală a oamenilor dar şi în viaţa 
socială. Diavolul îl amăgeşte pe om cu şoapte dulci, 
spunându-i: „Pe acestea toate ţi le voi da ţie dacă vei 
cădea înaintea mea şi mi te vei închina” (Matei IV9). 

Ateismul pare ispititor, frumos la vedere, precum 
mărul lui Adam şi Eva (protopărinţii noştri), dar plin de 
amărăciune la gust. Aşa cum strămoşii neamului nostru 
omenesc au pierdut raiul prin mâncarea mărului, la 
îndemnul diavolului, tot la fel şi ateii pierd lucrul cel mai 
important: sufletul – mântuirea. Pe fiecare dintre noi ne 
întreabă Mântuitorul Iisus Hristos: „Ce-i foloseşte omului 
să câştige lumea întreagă şi să-şi păgubească sufletul?” 
(Marcu VIII36). Nu se poate cumpăra sufletul cu nimic. 
Odată predat de bunăvoie în mâna diavolului, este pierdut 
pentru veşnicie. Ateismul înseamnă ruperea totală de 
Dumnezeu şi ridicarea mai presus de Dumnezeu. 

Ateismul, în loc să lumineze mintea omului, mai 
mult o întunecă. Ateismul nu va putea răspunde niciodată 
la următoarele întrebări: De unde vine frumuseţea 
fulgilor de zăpadă, a florilor, a ferigilor? De unde provine 
minunata orânduire a particulelor elementare din atom? 
Cum se explică faptul că electronul se întoarce în orbita 
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lui de sute de milioane de ori în fiecare o sută mie parte 
dintr-o secundă? Cine a produs acel Big-bang? Cine 
îndeamnă pasărea să-şi facă un cuib înainte de a depune 
ouă? Cine a dat impuls materiei şi de unde provine 
mişcarea? 

Ateii rezumă totul numai la materie. Ea ar fi 
mama tuturor. Dar pe ea cine a făcut-o? Gândirea ateistă 
te face să vezi doar unilateral. Îţi oferă o stare de nelinişte 
şi nefericire. De unde vine neliniştea?! Tocmai de la 
explicaţia dată de învăţătura ateistă: că totul a apărut din 
întâmplare, dintr-o explozie şi că oricând poate să apară 
un alt cataclism cosmic. Biblia spune că oamenii şi 
întregul Univers au apărut prin voinţa lui Dumnezeu. 
Credinţa ne pune în braţele iubitoare ale lui Dumnezeu, 
pe când ateismul ne coboară la coada maimuţei. Sfânta 
Scriptură ne spune că suntem „fiii lui Dumnezeu”, pe 
când ateismul susţine că ne tragem din regnul animal. 
Biserica nu numai că ne spune că există „ceva dincolo”, 
ci ne şi asigură accesul şi dobândirea vieţii veşnice, prin 
Sfintele Taine. „De nu se va naşte cineva din apă şi din 
Duhul, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu” 
(Ioan III5). În orice situaţie am fi în viaţă, indiferent de 
greutăţile prin care trecem, credinţa ne spune: 
„Dumnezeu este cu noi” şi chiar Mântuitorul ne asigură 
de acest lucru: „Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până 
la sfârşitul veacului” (Matei XXVIII20), pe când ateismul 
te părăseşte, atunci când vin necazurile sau moartea. 
Victor Hugo, când trăgea să moară, striga disperat să vină 
un preot, să îl împărtăşească. În ultima vreme, el dusese o 
viaţă de necredinţă. Până să vină preotul, Victor Hugo 
murise, având un chip disperat, ceea ce l-a făcut pe 
doctorul care-l îngrijise să exclame: „Eu nu vreau să mor 
precum acest învăţat necredincios”. 
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Consecinţele ateismului se răsfrâng şi pe plan 
social. Nu se poate vorbi de o morală sănătoasă şi trainică 
într-o societate ateistă. Morala nu poate fi desprinsă de 
religie. Trebuie să ai un ideal, un crez spre care să tinzi 
comportamental. Credinţa te fereşte de păcate, îţi spune 
ce este bine şi ce este rău. Credinţa îţi dă garanţia că 
binele făcut în viaţă va fi răsplătit de Dumnezeu, iar răul 
va fi pedepsit cu veşnicia iadului. 

Într-o societate unde toţi oamenii sunt pătrunşi de 
credinţa în Dumnezeu, ei devin mai buni, mai îngăduitori 
unii cu alţii, au chipul luminos şi sunt plini de viaţă.  
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CONCEPŢII GREŞITE 
DESPRE DUMNEZEU 
 

Pentru foarte mulţi oameni, adevărul existenţei lui 
Dumnezeu este un mare semn de întrebare, însoţit de un 
mare chin sufletesc. Aproape în fiecare dintre noi se 
zbuciumă un Toma necredincios, care doreşte cu orice 
chip să se convingă cu adevărat despre existenţa lui 
Dumnezeu. Mulţi dintre noi uităm că suntem fiinţe 
mărginite şi că nu putem cuprinde infinitul dumnezeirii. 

S-au scris multe cărţi ateiste, în special între anii 
1945 – 1989, în ţara noastră, s-a strigat foarte mult la 
şedinţele de partid că „Nu este Dumnezeu”, „Mai 
terminaţi cu Biserica”, „Preoţii înşeală pe oameni cu 
numele lui Dumnezeu”. Este Dumnezeu o invenţie a 
preoţilor, deci o minciună, sau un adevăr, cel dintâi, cel 
mai mare şi cel mai puternic adevăr dintre toate? Aceasta 
este întrebarea la care trebuie să răspundem fiecare dintre 
noi. De răspunsul pe care-l dăm depind viaţa şi mântuirea 
noastră. 

Unii, ateii, răspund hotărât: Nu!… Dumnezeu nu 
există, pentru că nimeni nu L-a văzut, nimeni nu I-a auzit 
glasul şi nici nu I-a văzut faţa. Nici matematica prin 
cifrele ei, nici fizica prin legile ei, nici chimia prin 
experienţele ei, nici biologia prin studiile ei şi concluziile 
ei, nici o ştiinţă nu poate dovedi existenţa fiinţei lui 
Dumnezeu, pentru că, spun ei, Dumnezeu nu există! 
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În al doilea rând, ateii mai comit o greşeală şi 
anume că-L materializează pe Dumnezeu, uitând că El 
este o fiinţă de natură spirituală, că este Viaţă şi Adevăr, 
Iubire şi Înţelepciune. Pe Dumnezeu nu-L poţi vedea cu 
ochiul, dar îl simţi cu inima (Matei V8).  

Alţii, panteişti, spun: Totul este Dumnezeu şi 
Dumnezeu este totul. Lumea este Dumnezeu şi Dumnezeu 
este identic cu lumea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este 
sufletul lumii şi lumea e capul lui Dumnezeu. Despre un 
Dumnezeu în afară de lume sau deosebit de lume nu poate 
fi vorba.  

Marea greşeală a panteiştilor este că-L confundă 
pe Dumnezeu cu materia. Ateismul şi panteismul sunt 
două extreme foarte periculoase. Unii îl neagă în 
totalitate, se feresc să-I pronunţe numele, iar ceilalţi, 
adică panteiştii, îl reduc pe Dumnezeu la materie, cu alte 
cuvinte, divinizează materia. 

De-a lungul istoriei, mulţi oameni şi chiar popoare 
s-au abătut de la Dumnezeu cel adevărat şi L-au înlocuit 
cu idei şi zei. Idolatria este o concepţie greşită despre 
Dumnezeu, ca şi mitologia. Atât idolatria cât şi mitologia 
nu au nimic comun cu adevăratul Dumnezeu. Prin 
idolatrie s-a încercat înlocuirea lui Dumnezeu cu un idol - 
un chip cioplit -, căruia îi atribuiau puteri şi însuşiri 
divine pe care în realitate nu le avea deloc. L-au schimbat 
pe Creator cu o adevărată creatură, în faţă căreia se 
închinau şi aduceau jertfe. În Decalog - cele zece porunci 
date de Dumnezeu lui Moise şi prin el tuturor oamenilor - 
primele două porunci se referă chiar la acest păcat al 
idolatriei: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Cel ce      
te-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi 
dumnezei în afară de Mine”. „Să nu-ţi faci chip cioplit, 
nici vreo asemănare cu ceva din câte sunt în cer, acolo 
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sus, ori din câte sunt pe pământ aicea jos, ori din câte 
sunt în apele de sub pământ, să nu te închini lor, nici să le 
slujeşti; că Eu, Domnul, Dumnezeul tău, Eu sunt un 
Dumnezeu gelos, Cel ce vina părinţilor o dă pe seama 
copiilor pân-la al treilea şi-al patrulea neam pentru cei ce 
Mă urăsc” (Deuteronom V6-9). 

Este un mare păcat şi o absurditate să atribui unei 
statui forţe supranaturale, numind-o Dumnezeu. Nu noi îl 
facem pe Dumnezeu, ci El ne-a creat pe noi „după chipul 
şi asemănarea Noastră” (Facere I26). În mitologie găsim 
un conglomerat de idei şi de imaginaţii religioase, de 
domeniul fanteziei, care n-au nimic comun cu adevăratul 
Dumnezeu. 

Mitologia este plină de zei cuprinşi de pofte şi 
patimi, care nu inspiră nici un fel de sfinţenie, aceasta 
fiind caracteristică numai lui Dumnezeu. 

Este o mare greşeală să prescurtăm numele lui 
Dumnezeu, scriind D-zeu, sau să scriem numele Lui cu 
literă mică. De asemenea, nu trebuie să ne jurăm pe 
numele lui Dumnezeu, ci să spunem cum ne-a învăţat 
Mântuitorul în Predica de pe Munte: „Ci cuvântul vostru 
să fie: Da, da; Nu, nu; iar ce este mai mult decât atâta, de 
la Cel Rău este” (Matei V37). 

Agnosticii spun că, oricât ne-am strădui să aflăm 
dacă este şi cine este Dumnezeu, nu putem ajunge la nici 
un rezultat. Pe Dumnezeu nu-L putem cunoaşte şi nici nu 
ne foloseşte cunoaşterea Lui, spun ei, şi de aceea nu ar 
avea rost să mai citim sau să studiem despre Dumnezeu. 
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„EU SUNT DOMNUL DUMNEZEUL TĂU” 
(prima poruncă din Decalog) 
 

Întotdeauna când vrem să construim o clădire, mai 
întâi săpăm fundaţia, pe care căutăm să o facem cât mai 
puternică, pentru ca în felul acesta să asigurăm stabi-
litatea şi trăinicia clădirii. Fundaţia asigură rezistenţa 
oricărei case. Atunci când Ziditorul a hotărât să proclame 
ordinea morală a societăţii omeneşti, a început prin a-i 
pune o piatră de căpătâi, care să-i asigure o neclintită 
putere şi durabilitate. Aceasta a fost declaraţia şi afir-
marea existenţei Sale: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău”.  

Aşa a început vorbirea lui Dumnezeu către Moise, 
pe muntele Sinai, şi cu aceste cuvinte se introduc cele 
zece porunci în viaţa omului. „Eu sunt Domnul 
Dumnezeu“ este prima poruncă din Decalog – magna 
carta – sau marea constituţie morală a omenirii, cum a 
fost denumită. Nimic nu se poate face fără de Dumnezeu 
şi de aici dictonul latin Nihil sine Deo; s-a dat de 
Dumnezeu această primă poruncă, din care izvorăsc şi 
celelalte. 

Fără prima poruncă toate se destramă şi nu au nici 
o putere. Prima poruncă porneşte cu existenţa lui 
Dumnezeu: Eu sunt Existenţa supremă. Atunci când 
Moise s-a apropiat de acel rug aprins, a fost oprit de un 
glas: „Moise! Moise!”; „Şi el a răspuns: Ce este?” 
Domnul a zis: „De-aici mai departe să nu te-apropii!; 



Preot prof. dr. Mihail Gh. Milea                                            ĭĭĭĭ 

  229

scoate-ţi încălţămintea din picioare că locul pe care stai 
este pământ sfânt!” (Ieşire III4-5). „Adică Eu sunt mai 
presus de toate şi prin Mine toate există, Eu le-am dat 
viaţă şi existenţă tuturor. În afară de Mine nu mai există 
nimeni din veşnicie”. Aceste lucruri a vrut să le spună lui 
Moise Dumnezeu, prin prima poruncă dată. La o 
cercetare mai atentă a acestei porunci observăm că 
Dumnezeu este cel dintâi care face pasul spre om, se 
coboară la noi, stă de vorbă, se descoperă pe Sine. Prin 
această descoperire, Dumnezeu îi ajută pe credincioşi   
să-şi îndeplinească cea dintâi îndatorire faţă de El, aceea 
de a-L iubi, pentru ca prin săvârşirea a tot ceea ce 
urmează din credinţă, nădejde şi dragoste faţă de 
Dumnezeu să dobândească viaţă veşnică – ultimul ţel al 
credincioşilor. 

Însuşi Domnul Hristos ne-a învăţat că cea dintâi 
îndatorire a credinciosului este să cunoască pe Dumnezeu 
cel adevărat, şi aceasta ne conduce spre viaţa de veci. El 
spune: „Iar viaţa veşnică aceasta este: Să Te cunoască pe 
Tine, singurul Dumnezeu adevărat” (Ioan XVII3). Tocmai 
pentru aceasta a fost plăsmuit omul de către Dumnezeu: 
pentru a-L cunoaşte şi de a-L proslăvi, ca pe Făcătorul 
său şi a toate cele văzute şi cele nevăzute, şi ca Atotţiitor. 
Pe Dumnezeu îl descoperim vrând – nevrând din însăşi 
creaţia Sa. Soarele, luna şi stelele dau mărturie despre 
existenţa Lui. „Cerurile povestesc mărirea lui Dumnezeu 
şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria” (Psalmul 18, 1).  

Se află atâta strălucire şi atâta armonie în acest 
univers în mişcarea corpurilor cereşti, încât ele neapărat 
înalţă mintea omului la autorul care le-a făcut şi le-a 
hotărât căile lor în spaţiul cosmosului. După cum nu se 
poate imagina o simfonie celebră, un tablou, un ceas sau 
o maşină de calcul fără de artişti sau specialiştii care     
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le-au conceput şi construit, tot aşa nu se poate concepe 
acest minunat Univers fără de Dumnezeu. În spatele 
acestor frumuseţi naturale, pe care le întâlnim la tot 
pasul, noi trebuie să-L vedem pe Dumnezeu. Acest lucru 
l-a făcut pe Sfântul Apostol Pavel să afirme că: „Cele 
nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înţelegându-
se din făpturi, adică veşnica Lui putere şi dumnezeire” 
(Romani I20). Dumnezeu nu vrea de la noi doar o simplă 
cunoaştere teoretică, ci El doreşte ca să-L slăvim şi să 
trăim viaţa pentru El. La acest aspect se gândea Apostolul 
Neamurilor, când scria romanilor: „Încă de la facerea 
lumii, cele nevăzute ale Lui – adică veşnica Sa putere şi 
dumnezeirea – prin cugetare se văd din făpturi; aşa că ei 
n-au cuvânt de apărare, căci deşi L-au cunoscut pe 
Dumnezeu, nu ca pe Dumnezeu L-au slăvit şi nici nu I-au 
mulţumit... ca unii care au preschimbat adevărul lui 
Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi i-au slujit 
făpturii în locul Făcătorului.” (Romani I 21- 25). 

Istoria omenirii este, de fapt, istoria apropierii lui 
Dumnezeu faţă de noi, culminând cu trimiterea Fiului 
Său, Iisus Hristos, în lume, „pentru ca tot cel ce crede 
într-Însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 
III16). Dumnezeu vine spre noi, ba, mai mult, bate chiar la 
uşa inimii noastre (Apocalipsa III20), dar şi noi trebuie să 
ne îndreptăm spre Dumnezeu, să-I deschidem inima 
noastră, să-L chemăm în rugăciunile noastre. Dumnezeu 
nu ne forţează să credem în El, dar mântuirea noastră 
depinde de credinţa noastră în El. Această primă poruncă 
din Decalog se adresează fiecărui om în parte şi toţi 
trebuie să ne închinăm la Unul şi acelaşi Dumnezeu. „Eu 
sunt Domnul Dumnezeul tău” ne arată pe de altă parte că 
învăţătura noastră despre Dumnezeu este monoteistă. 
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Această primă poruncă din Decalog ne fereşte de 
politeism – credinţa în mai multe zeităţi, şi ne îndeamnă 
să nu cădem în păcatul idolatriei, adică a ne ciopli chipuri 
de zei. De felul cum vom asculta de prima poruncă 
dumnezeiască atârnă binele sau răul, ordinea sau haosul, 
viaţa sau moartea noastră. 

Să avem mereu în cuget şi în inimă aceste 
cuvinte: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău”.  
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ÎNDEPĂRTAREA DE DUMNEZEU 
 

Una dintre cele mai mişcătoare pericope din 
Sfânta Scriptură este „Pilda Fiului Risipitor” (Luca 
XV11-32). Un tânăr oarecare, ce avea de toate la casa 
părintească, a fost cuprins într-o zi de un „dor de ducă”, 
cum se spune în popor, îndemnându-l să-şi ia tot ceea ce 
i se cuvenea ca moştenire şi să plece cât mai departe, 
pentru a nu mai depinde de nimeni şi de nimic. 
Evanghelia ne spune că s-a dus într-o ţară îndepărtată 
numită şi „ţara păcatului”, unde şi-a cheltuit toată 
averea primită de la tatăl său. Biblia nu ne precizează 
distanţa geografică la care a ajuns, câţi kilometri a 
parcurs de acasă până la acel loc, dar lasă să se înţeleagă 
foarte bine că mai lesne poate fi vorba de o îndepărtare 
spirituală şi nu fizică, o înstrăinare de duhul credinţei, 
pe care Tatăl cel Ceresc i-a insuflat-o. Se întâmplă ca, 
de multe ori, un copil să stea sub acelaşi acoperiş cu 
părinţii, dar în schimb prin viaţa şi comportamentul lui 
să fie departe de educaţia şi credinţa părinţilor. De 
asemenea, sunt şi cazuri când stai de vorbă cu cineva, 
faţă în faţă, şi, în loc să fie atent la tine, mintea lui să fie 
dusă foarte departe, „umblând cu sorcova”, deşi 
fiziceşte se află lângă tine. 

Cine anume ne îndepărtează de Dumnezeu? Este 
tocmai păcatul, cel care apare ca un paravan între noi şi 
Dumnezeu. 
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Orice ateu sau necredincios se poate compara cu 
„Fiul risipitor” din Evanghelie, care şi-a părăsit credinţa 
strămoşească, care a rupt orice legătură cu Dumnezeu 
Tatăl, trăind în păcatul necredinţei. 

Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei 
Capadociei, a scris o carte care a rămas celebră până 
astăzi, intitulată „De unde vine răul”. Ea relevă originea 
suferinţelor din lume. Se vede că problema aceasta a 
preocupat spiritele oamenilor dintotdeauna. Această 
problemă devine astăzi mai arzătoare, cu atât mai mult cu 
cât formele răului iau o înfăţişare tot mai alarmantă. 
Lăsăm la o parte bolile care bântuie în omenire şi 
moartea care îşi ia tributul de vieţi, ca un tiran fără de 
inimă. Dar ne gândim la răutăţile care se văd acum în 
jurul nostru.  

Una dintre problemele grave cu care se confruntă 
omenirea la ora actuală este pericolul unui nou război 
mondial. De asemenea, asistăm de multe ori la 
escaladarea urii de rasă, când oamenii de naţionalităţi 
diferite sau de culori diferite nu se pot suporta unii pe 
alţii, punând în pericol pacea în lume. De reţinut este şi 
faptul că în lume au crescut violenţa, criminalitatea, 
desfrâul, hoţiile etc. 

De unde atâta ură, lăcomie şi egoism? Oare care 
să fie cauza tuturor suferinţelor de care este chinuită, 
astăzi, omenirea? Tot răul acesta este generat de 
îndepărtarea oamenilor de credinţă. Din păcate, mulţi nu 
vor să mai ştie de Dumnezeu. Cei care se leapădă de 
Dumnezeu sunt şi vrăjmaşi ai Crucii Mântuitorului 
Hristos, Care a venit să împace cerul cu pământul, pe noi, 
oamenii, cu Tatăl cel Ceresc. 
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Pentru cei necredincioşi, Dumnezeu este o 
poveste pentru copii şi cei nevoiaşi, lipsiţi de orice 
sprijin. Ateismul, scepticismul şi indiferenţa religioasă au 
îndepărtat privirea multor milioane de oameni de la 
Dumnezeul cel Adevărat. În acelaşi timp, modernismul a 
făcut ca multe biserici să fie doar locaşuri unde se află 
câteva persoane răzleţe. Materialismul şi hedonismul sau 
cultul plăcerii, adică banii şi plăcerile, au amăgit şi 
amăgesc necontenit pe mulţi, îndepărtându-i de la cele 
spirituale. Ce se întâmplă astăzi în lume pare un paradox 
izbitor. În urma marilor descoperiri ştiinţifice, care 
dezleagă tainele acestui Univers şi care vădesc cu putere 
prezenţa unui creator, oamenii, în loc să-L admire şi mai 
mult pe Dumnezeu, se leapădă cu uşurinţă de cele 
spirituale şi sfinte. Veacul acesta a dat la iveală multe 
invenţii şi descoperiri în toate domeniile. Oamenii au 
descoperit comori în pământ, dar au dispreţuit lucrul cel 
mai de preţ în lumea aceasta: mântuirea sufletului; ei      
L-au pierdut de Dumnezeu. 

Îndepărtarea noastră de Dumnezeu înseamnă 
autodistrugerea noastră, grăbirea sfârşitului lumii acesteia 
în care trăim. Sfântul Apostol Pavel ne atenţionează în 
mod clar: „Nu vă amăgiţi; Dumnezeu nu Se lasă 
batjocorit, căci ce va semăna omul, aceea va şi secera” 
(Ep. Galateni VI7). „Cel ce nu iubeşte, nu L-a cunoscut 
pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este iubire” (1 Ioan 
IV8), dar este şi „foc mistuitor” (Evrei XII29). Un om fără 
de Dumnezeu este supus pieirii în veşnicie. La fel se 
întâmplă şi cu un popor necredincios, care va fi şters din 
cartea vieţii veşnice. 

Nu Dumnezeu s-a îndepărtat de noi, ci noi 
oamenii suntem cei care ne îndepărtăm de El prin tot 
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felul de păcate. Dumnezeu încă ne mai aşteaptă, ca să ne 
întoarcem la El, astăzi şi nu mâine, pentru a nu fi prea 
târziu. Orice zi este o chemare a lui Dumnezeu, de 
întoarcere la El.  
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ÎNTOARCEREA LA DUMNEZEU 
 

Partea cea mai impresionantă din „Pilda fiului 
risipitor”, care ne mişcă până la lacrimi, este întoarcerea 
lui, din ţara păcatului, la tatăl său, care l-a primit cu 
bucurie şi dragoste părintească. Acel „fiu” a expe-
rimentat, pe propria lui piele, ce înseamnă îndepărtarea 
de Dumnezeu, de Părintele Ceresc, şi unde îl poate duce 
păcatul pe om. Înstrăinarea de Dumnezeu l-a făcut să-şi 
piardă averea, toate darurile primite de la tatăl său. 

Din „fiu de împărat”, acel tânăr ajunge un biet 
cerşetor, slugă la un stăpân care avea o turmă de porci. 
Acel tânăr dorea să mănânce măcar din roşcovele cu care 
se hrăneau porcii, dar stăpânul nu-i dădea voie. Câtă 
decădere morală! Să ajungi mai rău decât animalele! Iată 
unde duce îndepărtarea de Dumnezeu! 

Stând în această mizerie materială şi spirituală, 
deodată, în inima lui se trezeşte dorul de Tatăl cel 
Ceresc. Îşi aduce aminte ce bine era în casa părintească, 
care poate fi Biserica lui Dumnezeu. Se gândeşte cât de 
bine o duceau toţi cei din casa tatălui, nesuferind de 
nimic. A început să aibă mustrări de conştiinţă pentru 
păcatele săvârşite, şi-a dat seama de marea greşeală pe 
care a făcut-o şi a zis în sinea lui: „Sculându-mă, mă voi 
duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, greşit-am Cerului 
şi faţă de tine, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul 
tău” (Luca XV18-19). 
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Fiul din această pildă rostită de Mântuitorul, se 
hotărăşte să se întoarcă acasă. Nu a mai putut să suporte 
singurătatea, să fie fără Dumnezeu. 

Este de admirat la acest tânăr că nu cade în 
deznădejde desăvârşită, ci are tăria de a se redresa, 
devenind prin aceasta model pentru toţi cei ce pleacă de 
la curţile lui Dumnezeu şi care atât de greu găsesc 
puterea de a-şi aduce aminte de El şi de a se întoarce în 
lumina ferestrelor dumnezeieşti. 

Câţi dintre noi nu plecăm de lângă Dumnezeu?! 
Plecăm de lângă Dumnezeu cu fiecare gând rău, cu 
fiecare păcat săvârşit, mai mare sau mai mic, cu fiecare 
din nimicniciile vieţii de toate zilele. 

De ce îl părăsim pe Dumnezeu?! Unii o fac din 
răutate, cu bună ştiinţă. Aşa fac ateii, care se declară pe 
faţă duşmani ai lui Dumnezeu şi vrăjmaşi ai Crucii 
Mântuitorului. Alţii o fac din nepăsare, din lipsă de 
interes faţă de Dumnezeu. De asemenea, sunt persoane 
care se îndepărtează de Dumnezeu din supărare. De 
exemplu, cuiva i se îmbolnăveşte copilul, care zace o 
vreme şi apoi moare. Atunci, acel om îndoliat îşi întinde 
mâinile în sus, ca Iov, către Dumnezeu, zicând: 
„Doamne, eu poate am greşit în viaţă, dar copilul acesta 
cu ce e vinovat? Unde este dreptatea, unde ţi-e puterea?” 
Omul se supără, cade în deznădejde, rupând orice 
legătură cu Dumnezeu. Gândurile omului nu sunt ca 
gândurile lui Dumnezeu. Prin urmare, pe un copil dintr-o 
familie Dumnezeu îl fereşte de unele păcate sau greutăţi 
grave, de unele necazuri în viitor. Pe de altă parte, putem 
spune că Dumnezeu, în ceruri, are nevoie şi de suflete 
curate, nevinovate. 

Un lucru trebuie bine precizat, anume că 
Dumnezeu ne vrea numai binele şi nicidecum răul. 



ĭ ĭ ĭ ĭ                                                            Mare este Dumnezeu 

 238

Despre acest mare adevăr ne asigură chiar cuvântul 
Sfintei Scripturi, care zice: „Cel ce voieşte ca toţi 
oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să 
vină” (1 Timotei II4). 

Indiferent din ce motiv ne-am îndepărtat de 
Dumnezeu, să ne întoarcem la El, până nu e prea târziu. 
Dumnezeu Tatăl stă cu braţele deschise peste veacuri, 
aşteptând întoarcerea noastră grabnică. Cât de frumos l-a 
primit pe acel fiu risipitor, care a risipit toată credinţa şi 
toate darurile sfinte! „Aduceţi-i degrabă haina cea mai 
scumpă şi-l îmbrăcaţi, şi inel puneţi-i pe mână, şi 
încălţăminte în picioare; şi aduceţi viţelul cel îngrăşat, 
înjunghiaţi-l şi, mâncând, să ne veselim; căci acest fiu al 
meu era mort şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat” (Luca 
XV22-24). 

Calea de întoarcere la Dumnezeu este spovedania, 
mărturisirea păcatelor înaintea duhovnicului, la Biserică. 
Această putere de dezlegare, de curăţire a sufletului de 
orice păcat, a dat-o Mântuitorul Iisus Hristos Sfinţilor 
Apostoli şi, prin ei, episcopilor şi preoţilor, prin taina 
hirotoniei: „Luaţi Duh Sfânt!, cărora le veţi ierta păcatele, 
li se vor ierta, şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi” (Ioan 
XX22-23). 

Taina spovedaniei are puterea de a curăţi orice 
păcat.  
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DE VORBĂ CU DUMNEZEU 
 

Orice întâlnire cu o persoană deosebită ne 
produce, în adâncul fiinţei noastre, emoţii şi o nespusă 
bucurie sufletească. Ce fericiţi am fi dacă am putea sta 
de vorbă, măcar câteva clipe, cu marele voievod creştin 
Ştefan cel Mare, adormit în Domnul, sau să-l putem 
asculta pe genialul poet naţional Eminescu recitând, 
bunăoară, minunatul poem „Luceafărul”! De asemenea, 
să poţi sta la discuţie cu un conducător de ţară este un 
lucru mare şi puţini au acest privilegiu. Să poţi da mâna 
cu o personalitate de renume mondial este, desigur, o 
mare realizare şi un lucru dorit de mulţi dintre noi. Însă 
cu mult mai de preţ este a sta de vorbă cu Însuşi 
Creatorul acestui univers, care este Dumnezeu. Nu poate 
fi bucurie mai mare ca aceasta: să stai de vorbă cu 
„Împăratul împăraţilor”, cu Acela care este existenţa 
supremă şi prin care toate au fost create! 

Pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu nu trebuie să 
apelezi la nimeni şi nici să completezi anumite 
formulare sau să semnezi o anume cerere. Pe Dumnezeu 
îl poţi găsi oricând şi oriunde. La Dumnezeu nu se 
aşteaptă la rând, este loc pentru toţi, după cum spune 
chiar Fiul cel Ceresc: „În casa Tatălui Meu, multe 
locaşuri sunt” (Ioan XIV2). 

Mijlocul de a sta de vorbă cu Dumnezeu este 
rugăciunea. În timpul rugăciunii sufletul se înalţă la 
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Dumnezeu şi vorbeşte cu El, revărsându-se întreg 
înaintea Lui. Esenţialul în rugăciune nu este ceea ce 
spui, ci faptul că te afli în relaţie personală cu 
Dumnezeu, că stai de vorbă cu El, că te ridici la El şi El 
se coboară la tine. 

Rugăciunea este comunicarea cu Dumnezeu cel 
atotputernic, este un dar şi un privilegiu acordat omului. 
„Rugăciunea este ridicarea minţii şi voinţei noastre către 
Dumnezeu”, zice Evagrie Monahul, şi tot el mai zice că 
„Rugăciunea este vorbirea minţii cu Dumnezeu”. 

A te ruga înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă o 
înjosire a omului, o stare de cerşetorie la poarta cerului, 
ci, dimpotrivă, o înălţare a demnităţii omului. Prin 
rugăciune omul se înalţă până la Dumnezeu, cu care intră 
în relaţie de la persoană la persoană. Rugăciunea este 
deschiderea omului spre Dumnezeu. 

Pentru credinciosul adevărat rugăciunea este o 
necesitate. Duhul lui Dumnezeu ne întăreşte şi ne 
însufleţeşte convorbirea prin rugăciune. În Epistola către 
romani, Sfântul Apostol Pavel spune: „De asemenea, şi 
Duhul îi vine slăbiciunii noastre într-ajutor; că nu ştim 
să ne rugăm cum trebuie, dar Duhul Însuşi mijloceşte 
pentru noi cu suspine de negrăit” (Romani VIII26). 
Mântuitorul Iisus Hristos, în Predica sa de pe munte,  
ne-a învăţat cum să ne rugăm, şi ce anume să spunem în 
rugăciune: „Iar când vă rugaţi, nu spuneţi multe ca 
păgânii, că acestora li se pare că prin vorbăria lor vor fi 
ascultaţi. Deci nu vă asemănaţi lor, că Tatăl vostru ştie 
de ce aveţi trebuinţă, mai înainte de a cere voi de la El. 
Aşadar, voi aşa să vă rugaţi: „Tatăl nostru Carele eşti în 
ceruri, sfinţească-se numele Tău, vină împărăţia Ta; 
facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea 
noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne 
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iartă nouă greşalele noastre precum şi noi iertăm 
greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne 
izbăveşte de Cel Rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea 
şi slava în veci. Amin.” (Matei VI7-13). 
  Rugăciunea trebuie făcută din tot sufletul şi cu 
multă credinţă, pentru a ni se împlini toate cererile: 
„Toate câte veţi cere, rugându-vă cu credinţă veţi primi” 
(Matei XI22). După cuprinsul ei, rugăciunea poate fi de 
laudă: „În toate zilele te voi binecuvânta şi numele Tău îl 
voi lăuda în veac şi în veacul veacului” (Ps. 144, 2). Mai 
poate fi de mulţumire pentru binefacerile primite, cum ne 
învaţă Sfântul Apostol Pavel: „Rugaţi-vă ne-ncetat, 
mulţumiţi întru toate; căci aceasta este voia lui 
Dumnezeu întru Hristos Iisus pentru voi” (1 Tesaloniceni 
V17-18). Rugăciunea mai poate fi de cerere, de pildă 
rugăciunea făcută de Sfinţii Apostoli pentru încetarea 
furtunii (Matei VIII25). 

Ne putem ruga singuri înaintea lui Dumnezeu, dar 
şi în comun, unindu-ne în acelaşi gând şi în aceeaşi 
credinţă, după cum zice Mântuitorul: „Unde sunt doi sau 
trei adunaţi întru numele Meu, acolo sunt şi Eu în 
mijlocul lor” (Matei XVIII20). Deci, rugăciunea, după 
numărul persoanelor care participă la ea, poate fi 
personală sau publică. Rugăciunea particulară (personală) 
se poate face fie în gând, fie şoptit, fie cu glas tare. 
Rugăciunea publică înseamnă rugăciunea în comunitate, 
făcută după rânduielile Bisericii, în cadrul cultului divin 
public. Locul cel mai prielnic de rugăciune este Biserica. 
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CULTUL DATORAT LUI DUMNEZEU 
 

Prin creaţie, omul este înzestrat cu o neîncetată 
deschidere spre Dumnezeu, Care l-a creat „după chip şi 
asemănare” (Facere I26). Chiar de credem sau nu credem, 
noi, oamenii, ne aflăm într-o permanentă relaţie per-
sonală cu Dumnezeu. Oricât de mult am vrea să ne 
izolăm de Dumnezeu, să-l negăm sau să-l alungăm din 
sufletul nostru, El nu poate dispare, ci devine şi mai 
vizibil prin lucrarea Sa în lume. În faţa lui Dumnezeu, nu 
putem sta pasivi sau indiferenţi. Iată ce ne spune Sfânta 
Scriptură: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din tot 
sufletul tău, din toată inima ta şi din tot cugetul tău”. 

Iată ce ne spune Sfânta Scriptură: „Să iubeşti pe 
Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din toată 
inima ta şi din tot cugetul tău”. Să-i dăruieşti Lui toată 
fiinţa ta. Închinarea întregii noastre fiinţe lui Dumnezeu 
se numeşte cult. El izvorăşte din conştiinţa dependenţei 
noastre faţă de Dumnezeu. 

După forma de manifestare, cultul divin poate fi 
intern şi extern. 

Prin cult intern se înţelege cinstirea dată lui 
Dumnezeu în sufletele noastre, cu alte cuvinte „dăruirea 
sufletului întreg lui Dumnezeu” sau „dăruirea inimii lui 
Dumnezeu”. Cultul intern ţine de partea spirituală din 
noi. Cultul intern este concentrat în cele trei virtuţi 
teologice de bază ale credinciosului: credinţa, nădejdea şi 
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dragostea. Toate aceste trei virtuţi se numesc teologice, 
deoarece toate se referă şi se îndreaptă spre Dumnezeu. 
Motivul acestor virtuţi îl constituie Dumnezeu: credem, 
nădăjduim, iubim, pentru că Dumnezeu e adevăr, 
credincios fiinţelor Sale şi desăvârşit. Fără de Dumnezeu 
aceste virtuţi teologice nu ar fi existat deloc şi ele toate se 
îndreaptă spre El. Dumnezeu face deschiderea acestor 
virtuţi. El este cel care ne cheamă şi noi răspundem prin 
credinţă, adică prin încrederea noastră în cuvântul Său 
domnesc. El este cel care ne făgăduieşte mântuirea 
noastră şi noi răspundem prin nădejde în promisiunile 
făcute. El este Cel care ne-a iubit mai întâi şi noi 
răspundem la iubirea lui, după cum afirmă şi Sfântul 
Ioan, Evanghelistul iubirii: „Întru aceasta s-a arătat 
iubirea lui Dumnezeu pentru noi, că Dumnezeu L-a 
trimis în lume pe Fiul Său Cel Unul Născut, pentru ca noi 
să viem printr-Însul. Întru aceasta este iubirea: nu pentru 
că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci pentru că El ne-a iubit 
pe noi şi L-a trimis pe Fiul Său jertfă de ispăşire pentru 
păcatele noastre” (1 Ioan IV9-11). Prin toate aceste trei 
virtuţi teologice - credinţa, nădejdea şi dragostea -, se 
realizează comuniunea noastră cu Dumnezeu, prin ele 
participăm la viaţa divină. Ele sunt hrana sufletului. 

Prin cult-extern se înţelege „manifestarea cultului 
intern prin cuvânt, gesturi, acţiuni”. El este expresia 
vizibilă a cultului intern. Cultul extern pe care-l datorăm 
lui Dumnezeu constă din: „rugăciune, post, participare la 
sfintele slujbe – duminica şi de sărbători”. Prin orice 
rugăciune pe care o facem, sufletul nostru se înalţă spre 
Dumnezeu. Rugăciunea este o formă de cinstire a 
numelui lui Dumnezeu. Roadele rugăciunii sunt multiple. 
Noi reţinem două aspecte: 
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1. unirea cu Dumnezeu şi 
2. transformarea noastră interioară după chipul şi 

asemănarea lui Dumnezeu. Rugăciunea ne curăţă inima, 
ajutându-ne ca în final să-L putem vedea pe Dumnezeu: 
„Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe 
Dumnezeu” (Matei V8). 

Postul este o altă formă a cultului extern. Mai 
întâi de toate, postul este o ascultare faţă de Dumnezeu, 
care a poruncit protopărinţilor noştri Adam şi Eva să nu 
mănânce din acel pom oprit. Potrivit Catehismului, „prin 
post se înţelege înfrânarea benevolă de la mâncare şi 
băutură din motive religios morale”. Biblia ne dă multe 
dovezi despre post ca act de cinstire a lui Dumnezeu. 
Pildă de post îl avem în primul rând pe Mântuitorul 
Hristos, care a ajunat 40 de zile în pustie şi care ne-a spus 
că duhul cel rău nu poate fi înfrânt decât prin rugăciune şi 
post (Matei XVII21), învăţându-ne totodată să postim cu 
bucurie şi nu de ochii oamenilor, ci în ascuns, pentru 
Dumnezeu (Matei VI16-18). Cultul adus lui Dumnezeu se 
numeşte adorare, spre deosebire de cel adresat sfinţilor, 
care se numeşte venerare. „Adorarea este închinarea ce se 
aduce lui Dumnezeu, prin care credinciosul dă expresie 
cu deosebire dependenţei şi supunerii totale faţă de 
Dumnezeu”. Dumnezeu este Domnul cerului şi al 
pământului, de Care atârnă întreaga existenţă şi Căruia I 
se pleacă tot genunchiul celor cereşti şi al celor 
pământeşti, toată creatura. De obicei, Sfânta Liturghie în 
Biserică se oficiază Duminica şi în sărbătorile religioase, 
iar la mănăstiri ea se face zilnic. Cinstirea sărbătorilor 
creştine este de fapt tot o cinstire a lui Dumnezeu şi ţine 
de un eveniment din istoria mântuirii noastre. 

Păcatele împotriva cultului datorat lui Dumnezeu: 
 



Preot prof. dr. Mihail Gh. Milea                                            ĭĭĭĭ 

  245

● Idolatria, când se adoră creaturile în locul lui 
Dumnezeu; 

● Hula împotriva lui Dumnezeu, care înseamnă 
necinstirea Lui prin gânduri, cuvinte sau atitudini 
ofensatoare; 

● Sacrilegiul, când se profanează lucrurile sfinte 
consacrate lui Dumnezeu; 

● Superstiţia, când confundăm slujbele religioase 
cu acte magice, de câştiguri şi vrăjitorii. Să ne ferim de 
toate aceste grave păcate care duc la pierderea sufletului.  
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TRĂIREA CU DUMNEZEU ÎN VEŞNICIE 
 

Fiecare dintre noi ne naştem cu această deschidere 
spre Dumnezeu. 

Viaţa fiecărui om este o experienţă a trăirii cu 
Dumnezeu. Fiecare îl simte, într-un fel sau altul. Unii 
cred mai mult în Dumnezeu, alţii mai puţin, iar unii, 
îndemnaţi de cel rău, ajung la un moment dat să-L nege 
cu desăvârşire pe Creatorul acestui Univers care ne 
înconjoară. Nu s-a găsit nici un copil până acum, care să-
L nege pe Dumnezeu, cu atâta înverşunare cum o fac 
ateii. Întotdeauna copiii simt o atracţie firească spre 
Dumnezeu, inima lor tresaltă de bucurie când le vorbeşti 
despre „Doamne, Doamne”. 

Nu acelaşi lucru se întâmplă şi cu o parte din 
oamenii în vârstă, care se simt foarte plictisiţi şi saturaţi 
de cele ale credinţei, iar când aud de cuvântul 
„Dumnezeu” fac alergie. Aceşti oameni necredincioşi uită 
un lucru foarte important, că viaţa omului nu se termină 
aici, ci ea se continuă şi după moarte. Aşa cum existenţa 
lui Dumnezeu nu depinde de voinţa noastră, la fel nici 
viaţa veşnică. Fie că noi credem, fie că nu, Dumnezeu 
există, la fel şi viaţa veşnică. De asemenea, Dumnezeu nu 
ţine doar de lumea aceasta, ci El este legat de veşnicie. 

Dumnezeu este eternitatea absolută şi El se află 
deasupra timpului – aşa cum exclamă psalmistul David: 
„Mai înainte de a se fi făcut munţii şi de a se fi plăsmuit 
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pământul şi lumea lui, din veşnicie până-n veşnicie Tu 
eşti” (Ps. 89, 2). În rugăciunea arhierească, Mântuitorul 
Hristos arată că existenţa lui Dumnezeu nu este legată de 
începutul lumii: „Şi acum, preamăreşte-Mă Tu, Părinte, 
la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine mai 
înainte de a fi lumea” (Ioan XVII5). „Dumnezeu – zice 
Sfântul Dionisie Pseudo Areopagitul – transcede timpul 
şi veşnicia”. Sfântul Apostol Pavel ne spune că 
Dumnezeu nu este legat de timp, că El este mai presus de 
timp şi El a creat veacurile (Evrei I2). 

Spre deosebire de Dumnezeu, noi oamenii am 
apărut în timp. Fiecare dintre noi avem un certificat de 
naştere, unde se scrie clar în ce an, lună şi zi ne-am 
născut. Dumnezeu nu posedă un act de naştere, deoarece 
El este nenăscut, El există din totdeauna. Noi, oamenii, 
am apărut în timp, la o dată anume, dar existenţa noastră 
se continuă în veşnicie. De felul cum trăim aici pe 
pământ depinde veşnicia noastră, adică de a fi alături de 
Dumnezeu, împreună cu toţi sfinţii, sau în iadul cel fără 
de sfârşit, unde se chinuiesc pe veci diavolii şi toţi cei 
necredincioşi. Atât raiul cât şi iadul sunt veşnice. În 
cartea Deuteronom ni se spune: „V-am pus în faţă viaţa şi 
moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să 
trăieşti tu şi urmaşii tăi!” (cap XXX19). De aici se vede 
clar că Dumnezeu ne cheamă pe toţi să alegem viaţa 
veşnică, ne vrea pe toţi alături de El, deoarece „ multe 
locaşuri sunt” (Ioan XIV2) pentru fiecare, totul depinde de 
libertatea noastră de a alege. 

Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lume acum 
două mii de ani în urmă „Pentru ca lumea să aibă viaţă şi 
mai mult să aibă” şi pentru ca „tot cel ce crede într-Însul 
să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan III15,16). 
Învierea Lui din morţi „a treia zi după Scripturi” a 
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răspuns la marea întrebare pe care omenirea şi-a pus-o 
întotdeauna. Ce se întâmplă cu noi după moarte? Mai este 
ceva dincolo de pragul ei? Se termină, oare, viaţa noastră 
prin moarte, ca aceea a plantelor, a copacilor sau chiar a 
animalelor? 

Prin învierea lui Iisus din morţi, noi toţi vom 
învia. Mântuitorul s-a făcut pe Sine „pârgă celor 
adormiţi” (1 Corinteni XV20). Într-una dintre cântările 
religioase de la Paşte se spune aşa: „Hristos – Dumnezeu 
ne-a trecut pe noi din mormânt la viaţă şi de pe pământ la 
cer. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot 
printr-un om a venit şi învierea morţilor. Că după cum 
toţi mor în Adam, tot aşa toţi vor învia întru Hristos. Cel 
din urmă vrăjmaş care va fi nimicit este moartea” (1 
Corinteni XV21-26). 

Poarta de intrare în viaţa veşnică, în împărăţia 
cerurilor, o constituie „taina botezului”: „De nu se naşte 
cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în 
împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan III5). 

De asemenea, pentru cei botezaţi, Sfânta 
Împărtăşanie este merinda sau chezăşia nemuririi, a 
dobândirii vieţii veşnice, după cum ne spune chiar 
Mântuitorul Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu: „Eu sunt 
Pâinea cea vie, Care S-a pogorât din cer. De va mânca 
cineva din Pâinea aceasta, viu va fi în veci… Cel ce 
mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă 
veşnică şi Eu îl voi învia în ziua de apoi” (Ioan VI51-57). 

Ţinta supremă a fiecărui credincios este de a trăi 
în veşnicie cu Dumnezeu.  
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CE ŞTIM ŞI CE NU ŞTIM 
DESPRE DUMNEZEU 
 

A vorbi şi a scrie despre Dumnezeu este un 
subiect inepuizabil şi de mare actualitate. Pe măsură ce 
studiem despre El, ne dăm seama şi mai mult de măreţia 
Lui fără de margini şi cât de mici suntem noi, oamenii. 
Deşi suntem mai prejos decât îngerii din ceruri, 
Dumnezeu ne iubeşte pe noi mai mult decât orice. Chiar 
Sfânta Scriptură confirmă acest mare adevăr: „Că       
într-atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel 
Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într-Însul 
să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Că Dumnezeu nu L-a 
trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci pentru 
ca lumea să se mântuiască printr-Însul” (Ioan III16-17). 

Istoria umanităţii este istoria cunoaşterii lui 
Dumnezeu. Dintotdeauna, oamenii s-au interesat de 
originea vieţii lor, ce se întâmplă cu viaţa de dincolo, cine 
este Creatorul acestui Cosmos. Fiecare perioadă istorică 
este o apropiere sau o îndepărtare de Dumnezeu. Deşi 
Dumnezeu este Unul şi Acelaşi, oamenii l-au înţeles în 
mod diferit. De-a lungul istoriei, au apărut multe întrebări 
şi răspunsuri cu privire la Dumnezeu. 

Ce anume ştim şi ce nu ştim până la ora actuală 
despre Dumnezeu? 

În primul rând, când auzim cuvântul Dumnezeu 
ne gândim, de bună seamă, la o Fiinţă supranaturală, care 
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este de natură spirituală şi care există dintotdeauna. 
Învăţătura despre Dumnezeu o aflăm în Sfânta Scriptură 
şi în Sfânta Tradiţie. Dumnezeu ni se descoperă tocmai în 
scopul cunoaşterii Lui. Faptul că noi cunoaştem ceva 
despre Dumnezeu se datorează în primul rând Lui, pentru 
că se lasă descoperit, că-şi arată prezenţa şi lucrarea în 
Univers, iar, în al doilea rând, cunoaşterea lui Dumnezeu 
este posibilă nouă oamenilor pentru că am fost creaţi 
„după chipul şi asemănarea Lui”. 

Există două moduri de a-L cunoaşte pe 
Dumnezeu: pe cale naturală, admirând creaţia pe cale 
supranaturală, studiind Sfânta Scriptură şi Sfânta 
Tradiţie. În natură îl întrezărim pe Dumnezeu, dar nu 
intrăm în comuniune cu El. Îl vedem de departe, precum 
L-au văzut apostolii pe Iisus pe Valuri, fără să aibă linişte 
deplină decât atunci când a intrat în corabie cu ei. 
Corabia în care îl primim pe Dumnezeu este Biserica. Ea 
ne arată că Dumnezeu nu este numai putere sau raţiune, 
nu e numai înţelepciune, care conduce toate făpturile spre 
o ţintă finală, nici numai arhitect, care le aşează pe toate 
în Cosmos după un plan bine gândit, ce vădeşte multă 
armonie, nici numai frumuseţe, izvorâtă din creaţia 
Universului, „Dumnezeu este iubire, şi cel ce rămâne în 
iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el” 
(1 Ioan IV16). Acesta este marele adevăr pe care ni-l 
descoperă Biblia şi anume că Dumnezeu este Persoană 
care iubeşte făptura Sa. 

Pentru a dovedi existenţa lui Dumnezeu, s-au adus 
foarte multe argumente. Pentru cel ce vrea să creadă în 
Dumnezeu sunt multe argumente, iar pentru cel care nu 
vrea nu există nici unul care să-l convingă. 

Oricât de evidente ar fi dovezile naturale despre 
existenţa lui Dumnezeu, oricât de multe ar fi căile care ne 
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duc la El, ele nu ne pot da o cunoaştere deplină şi 
mulţumitoare despre Dumnezeu. În natură găsim numai 
fragmente ale adevărului despre Dumnezeu. „Cel ce se 
apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există şi că 
răsplătitor se face celor ce-L caută” (Evrei XI6). De 
asemenea, din simbolul de credinţă sau „Crez”, aflăm că 
Dumnezeu este Unul, dar întreit în Persoane: Tatăl, Fiul 
şi Sfântul Duh, toate formând o singură Dumnezeire. Tot 
despre Dumnezeu aflăm că El este fără început şi fără de 
sfârşit şi că prin El toate s-au făcut. Cu alte cuvinte, 
Dumnezeu este Creatorul universului, dar şi Cel care 
poartă de grijă faţă de întreaga creaţie. 

Deşi avem atâtea date şi mărturii convingătoare 
despre existenţa lui Dumnezeu, totuşi sunt multe taine 
legate de Dumnezeu pe care nu le putem pătrunde cu 
mintea şi nu le putem cunoaşte. Aceste lucruri se 
datorează faptului că noi, oamenii, suntem fiinţe 
mărginite, limitate în timp şi spaţiu, spre deosebire de 
Dumnezeu, care este infinit, aspaţial şi atemporal. Nu 
cunoaştem Fiinţa Lui Dumnezeu în Sine, deoarece, cum 
spune Sfânta Scriptură, „Cel ce singur are nemurire şi 
locuieşte întru lumină neapropiată, Cel pe Care nimeni 
dintre oameni nu L-a văzut şi nici nu poate să-L vadă” (1 
Timotei VI16). De asemenea, Biblia ne spune că: 
„gândurile lui Dumnezeu nu sunt ca gândurile omului”. 
Ceea ce Sfânta Scriptură ne-a descoperit despre 
Dumnezeu este suficient pentru cunoaşterea Lui şi pentru 
mântuirea noastră. În lumea cealaltă vom avea o 
cunoaştere deplină despre Dumnezeu. 
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CREDINŢA ÎN DUMNEZEU - 
O NECESITATE A OMENIRII 
 

De-a lungul istoriei, oamenii au cunoscut şi s-au 
folosit de multe puteri pentru a duce un trai mai bun şi 
pentru a fi mai fericiţi. Toate descoperirile ştiinţifice au 
dus la ajutorarea omului, la bunăstarea lui materială. Mare 
este puterea energiei atomice, uriaşă este forţa nucleară, 
înspăimântătoare este puterea armelor ultramoderne, care 
sunt un dezastru pentru omenire. Impresionantă este 
gândirea omului, plină de ispite e puterea banilor ş.a.m.d. 
Toate aceste puteri au adus şi pot să aducă un plus de bine 
sau de rău în viaţa omenirii. Totul depinde de om, în ce 
scop le foloseşte – la bine sau la rău. 

Întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu, Biserica ne 
înfăţişează înaintea ochilor o altă putere care poate aduce 
omului liniştea şi fericirea pe care o căutăm atât de mult. 
Această putere este credinţa în Dumnezeu, de care avem 
mare nevoie în aceste vremuri apocaliptice. După toate 
semnele biblice, se pare că ne aflăm la sfârşitul lumii, 
când răul se extinde tot mai mult, luând forme şi chipuri 
diabolice. A început chiar natura să nu ne mai suporte 
păcatele şi fărădelegile pe care le facem mereu şi prin 
care îl răstignim din nou pe Iisus Hristos pe Cruce. 
Violenţa şi ura între popoare iau amploare. Acum, când 
se vorbeşte tot mai mult despre pace, acum este cea mai 
mare nelinişte şi nesiguranţă în viaţa persoanelor, cât şi în 
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cea socială. Viaţa de familie lasă mult de dorit la multe 
persoane, desfrânarea s-a extins pe scară largă, pro-
liferează pornografia, care generează divorţuri, violuri, 
avorturi etc. A început să dispară caracterul sacru al 
căsniciei, sfidându-se cele mai elementare legi de morală 
creştină.  

Se vorbeşte tot mai mult despre drepturile omului 
şi tocmai în această conjunctură socială se încalcă cele 
mai elementare drepturi ale omului. Omenirea întreagă 
trece printr-o criză economică de mari proporţii. Pe de 
altă parte, sunt oameni foarte bogaţi, iar, pe de altă parte, 
sunt oameni care nu au asigurată cel puţin o bucată de 
pâine sau un pahar cu apă pe zi. Oamenii au început şi 
mai mult să se învrăjbească între ei pentru motive sociale 
şi materiale. Asistăm tot mai mult la apariţia unor 
fenomene cosmice şi la declanşarea unor cataclisme de 
mari proporţii, care au produs multe pagube. 

Stăm şi ne întrebăm; de ce atâta suferinţă în lume? 
De unde vine răul? Cum putem fi salvaţi? Ce este de 
făcut, măcar acum, în ceasul cel din urmă? Singura 
scăpare este întoarcerea la Dumnezeu. Numai credinţa în 
Dumnezeu poate schimba faţa omenirii. Numai prin 
întoarcerea sinceră şi plină de căinţă primim iertare de la 
Dumnezeu de toate păcatele săvârşite, şi, dimpotrivă, 
Dumnezeu suferă, văzând necredinţa şi răutatea din noi. 
Sfânta Scriptură ne spune că, pe vremea proorocului 
Iona, se afla o mare cetate pe nume Ninive, ai cărei 
locuitori erau foarte răzvrătiţi împotriva adevăratului 
Dumnezeu, săvârşind tot felul de păcate. Văzând că nu au 
nici un gând de întoarcere la adevărul credinţei, l-a trimis 
pe acest profet să le spună că cetatea va fi ştearsă de pe 
faţa pământului, cu locuitori cu tot. La auzul acestor 
cuvinte dumnezeieşti s-a cutremurat toată cetatea, 



ĭ ĭ ĭ ĭ                                                            Mare este Dumnezeu 

 254

începând de la conducător şi până la cel mai mic locuitor 
al cetăţii. Au început cu toţii să se căiască pentru toate 
răutăţile săvârşite şi au ţinut un post aspru de trei zile. 
Văzând Dumnezeu căinţa lor sinceră şi întoarcerea lor 
„trup şi suflet” la adevăr şi sfinţenie, nu i-a mai distrus, 
cetatea rămânând până în vremea noastră. 

Nu Dumnezeu grăbeşte sfârşitul lumii, ci noi, cu 
păcatele noastre. De aceea, să ne întoarcem toţi la 
credinţă, având nădejde în bunul Dumnezeu, care nu vrea 
răul nostru. Avem mare nevoie de credinţă, ca de aer. 

Numai Dumnezeu ne poate salva! Ne-am convins 
în trista noastră experienţă, timp de 45 de ani, ce 
înseamnă o societate fără Dumnezeu, o şcoală fără de 
Hristos, un popor cu bisericile în ruinare, un stat ateu, o 
conducere comunistă lipsită de valorile spirituale pe care 
le oferă credinţa religioasă. 

Credinţa în Dumnezeu este izvor de pace, de 
mulţumire sufletească şi de fericire în viaţă. Între credinţă 
şi fericire este o strânsă legătură. Cât de fericită este acea 
persoană care crede în Dumnezeu! Ea cunoaşte lumea, 
trăieşte în ea, îşi face datoriile faţă de ea, dar nu priveşte 
lumea numai cu cei doi ochi, ci cu sufletul. 

Credinţa îi dă omului puterea de a distinge binele 
de rău, lumina de întuneric. Ea ne ajută să înţelegem rostul 
şi valoarea vieţii pământeşti. Credinţa în Dumnezeu ne 
luminează viaţa şi sufletul. Ea ne întăreşte în faţa suferinţei 
şi ne ajută să biruim răul. Credinţa în Dumnezeu ne 
îndeamnă să ne iubim unii pe alţii. Ea ne ajută să smulgem 
din sufletul nostru ura şi duşmănia, ne deschide larg porţile 
sufletului, ca să sălăşluiască în el roadele Duhului Sfânt: 
„Iar roada Duhului este iubire, bucurie, pace, îndelungă-
răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie, blândeţe, 
înfrânare, curăţie” (Galateni V22-23). 
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Credinţa ne îndeamnă la muncă şi rugăciune, la 
cinste şi adevăr. 

Cu noi este Dumnezeu şi fără de El nu putem face 
nimic!  
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UNDE ESTE DUMNEZEU 
CÂND AVEM NEVOIE DE EL? 
 

Acesta este titlul unei cărţi semnată de părintele 
John Breck, apărută la Editura Patmos, Cluj-Napoca, 
2005. 

Într-o noapte, părintele autor a avut un vis. Se 
făcea că mergea împreună cu Dumnezeu pe plajă. Pe 
nisip se aşterneau două perechi de paşi: una era a lui, iar 
cealaltă era a lui Dumnezeu. 

Privind înapoi, a observat că, de-a lungul vieţii 
sale, de multe ori, pe nisip apărea o singură pereche de 
paşi. Erau tocmai momentele în care a trecut prin cele 
mai grele încercări din viaţa sa. Adresându-se lui 
Dumnezeu, L-a întrebat: ,,Doamne, am văzut că, atunci 
când am trecut prin cele mai grele încercări, am fost 
singur, căci pe nisip s-au aşternut doar urmele paşilor 
mei. Nu înţeleg de ce m-ai părăsit tocmai când aveam 
mare nevoie de Tine?”. 

Atunci Dumnezeu i-a răspuns: ,,Eu niciodată nu 
te-am părăsit. Când ai trecut prin suferinţe şi încercări, 
Eu te purtam în braţele Mele; de aceea pe nisip a rămas 
doar o pereche de paşi”. 

Această istorioară ar putea rezuma în chip 
minunat cartea părintelui John Breck. 

Această întrebare fiinţială pe care fiecare dintre 
noi ne-am pus-o în anumite momente ale vieţii noastre 
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personale - Unde este Dumnezeu când avem mare nevoie 
de El? -, nu are o tentă de blasfemie sau de negare a Lui. 

Înţelegerea noastră despre lucrarea lui Dumnezeu 
în lume şi în viaţa noastră personală este de multe ori 
superficială. Dumnezeu are multe modalităţi şi planuri de 
lucru, pe care noi cu mintea noastră nu putem să le 
recepţionăm. Întotdeauna când nu înţelegem ceva suntem 
tentaţi să negăm sau să reproşăm. 

Sfânta Scriptură ne oferă multe dovezi grăitoare 
despre răspunsul la această chinuitoare întrebare: ,,Unde 
este Dumnezeu când avem nevoie de El?”. 

Capitolul XIV din Evanghelia după Matei 
relatează episodul extraordinar al întâlnirii lui Iisus cu 
ucenicii Săi la Marea Galileii. La sfârşitul unei zile de 
învăţătură şi de vindecare a mulţimilor, Iisus îşi trimite 
ucenicii într-o barcă să treacă pe celălalt mal, în timp ce 
El se urcă pe munte ca să se roage. În toiul nopţii, 
ucenicii vâsleau cu îngrijorare împotriva vântului 
puternic şi a valurilor înalte. Deodată, ucenicii văd o 
siluetă pe apă apropiindu-se de barca lor. Gândind că este 
o nălucă, l-au strigat de frică pe fiul lui Dumnezeu. Iisus, 
Fiul Lui Dumnezeu, le-a răspuns imediat: ,,Eu sunt, nu vă 
temeţi”. 

,,Atâta vreme cât Eu sunt existenţa acestui 
Univers care vă înconjoară de ce vă temeţi?” 

,,Eu sunt Cel Care sunt existenţa supremă” (Ieşire 
3,14). 

Dumnezeu este prezent în orice moment al vieţii 
noastre, chiar şi atunci când ne îndoim de existenţa Lui. 

Pentru ca Dumnezeu să existe nu are nevoie de 
adeziunea sau de afirmaţia noastră. El există dintotdeauna 
şi pentru totdeauna. Noi oamenii avem mare nevoie de El 
în orice moment. Dumnezeu este mereu alături de noi şi 
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nimic nu se întâmplă fără îngăduinţa Lui. 
La întrebarea: Unde este Dumnezeu când avem 

nevoie de El?, Sfânta Scriptură ne dă următorul răspuns 
biblic: ,,Iată, stau şi bat la uşa inimii tale; dacă vei des-
chide voi intra şi voi cina cu tine …” (Apocalipsa 3,20).  
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MARE ESTE DUMNEZEU 
 

Dumnezeu are multe denumiri dar şi însuşiri  
care-L caracterizează. Pe mine cel mai mult m-a 
impresionat măreţia lui Dumnezeu, care este capabil 
oricând să facă orice minune pentru a ne convinge la 
modul cel mai real de existenţa Lui în acest Univers. 
Credinţa în Dumnezeu pentru mine este o chestiune 
vitală, care ţine de existenţa mea şi de identitatea mea 
personală. 

De orice mă pot îndoi în lumea aceasta, uneori 
chiar şi de propria mea persoană, dar niciodată nu am pus 
la îndoială existenţa lui Dumnezeu. Important de afirmat 
este faptul că acest Dumnezeu personal pe care L-am 
descoperit în Sfânta Scriptură cu ajutorul Bisericii 
Ortodoxe este foarte mare, un Dumnezeu – Persoană care 
mă copleşeşte şi care mă lasă fără de grai în faţa 
evidenţei Sale Divine. 

Ori de câte ori fac afirmaţia ,,Mare este 
Dumnezeu” o spun din toată inima, cu tot sufletul, pentru 
că-L simt prezent atât în mine, cât şi în jurul meu. 

Dumnezeu a făcut multe şi mari minuni cu mine, 
dar şi cu cei din jurul meu. Într-o zi, vine un coleg, şi 
anume părintele Nicolae, să-mi ceară de la Biserica 
,,Sfântul Sava” cu împrumut zece milioane de lei, ca să-i 
dea muncitorilor care lucrau la Biserica din parohia lui 
din Potârnicheşti. 
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- Nicule, cu părere de rău îţi spun că nu am nici 
un ban la mine, nici măcar să cumpăr o pâine, dar nu uita, 
Nicule, o vorbă de har: ,,Mare este Dumnezeu”. Nu te va 
lăsa nici pe tine, dar nici pe mine, căci şi eu am mare 
nevoie tot astăzi de cincisprezece milioane de lei să 
plătesc ca şi tine muncitorii deseară. 

Abia am apucat să termin vorba aceasta minunată, 
,,Mare este Dumnezeu”, pe când mă aflam pe treptele 
Catedralei ,,Sfântul Sava” din Buzău, că deodată văd 
urcând o doamnă foarte grăbită, spunându-mi: părinte, vă 
caut de câteva zile cu douăzeci şi cinci de milioane de lei, 
pe care mi i-a dat mama să vi-i donez ca ajutor material 
pentru unde aveţi nevoie. 

- Doamnă, bogdaproste; lăsaţi-mi un pomelnic şi 
adresa pentru chitanţă şi Dumnezeu, care este mare, să vă 
binecuvânteze pe dumneavoastră şi pe mama dumnea-
voastră, care este contabilul lui Dumnezeu şi care m-a 
ajutat să plătesc în această seară muncitorii pentru ce au 
lucrat ei în această săptămână. 

Doamna a plecat de la Biserică foarte bucuroasă, 
dar eu eram şi mai fericit. Am chemat de o parte pe 
părintele Nicolae, i-am dat zece milioane pentru care a 
rămas fără grai, iar eu am dat imediat restul de bani 
muncitorilor, spunând cu voce tare la toată lumea din 
Biserică: ,,Mare este Dumnezeu”. 

Pentru mine fiecare zi are o minune, o dovadă vie 
că Dumnezeu este mare. Simt şi mărturisesc acest lucru 
de fiecare dată. Catedrala şi Fundaţia ,,Sfântul Sava de la 
Buzău” constituie lucrarea lui Dumnezeu care este Mare. 
În toate proiectele sociale umanitare am pornit de la zero, 
niciodată nu am avut bani ca să încep ceva, dar 
Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată. În orice mi-am propus, 
Dumnezeu m-a ajutat imediat prin oameni de bine, pe 
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care numai Dumnezeu i-a trimis la locul potrivit şi la 
timpul potrivit. 

Iată de ce spun mereu şi scriu peste tot: MARE 
ESTE DUMNEZEU. 
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CE MARE ESTE DUMNEZEU! 
 

În fiecare zi sunt copleşit de măreţia lui 
Dumnezeu, asemenea psalmistului David, care spune: 
,,Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu 
înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea 
Ta. Marea aceasta este mare şi largă” (Ps. 103, 25 – 26). 

La fel ca un copil, mă minunez de orice lucru 
creat de Dumnezeu, pe care-L întâlnim la orice pas în 
istorie. 

Ca preot, mi-a fost dată şansa de a-L cunoaşte mai 
bine pe Dumnezeu din cărţile sfinte, din natura încon-
jurătoare şi, de asemenea, şi din viaţa mea personală, cât 
şi a altora cu care am stat de vorbă. 

De dimineaţă în zori şi până-n noapte târziu sunt 
foarte ocupat cu slujbele care se fac zilnic la Catedrala 
municipală ,,Sfântul Sava”, cât şi cu şantierul aflat încă în 
plină desfăşurare. De asemenea, cu ajutorul bunului 
Dumnezeu care este mare şi puternic, avem multe 
activităţi sociale filantropice în cadrul Fundaţiei ,,Sfântu 
Sava de la Buzău”. Toate aceste lucrări le consider a fi 
nişte lucrări minunate ale lui Dumnezeu. El m-a ajutat în 
toate până-n prezent. 

Odată, se apropia ziua mea onomastică ,,Sfântul 
Arhanghel Mihail”, pe 8 noiembrie, şi cu acest prilej 
soţia îmi spune: 
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– Măcar atât să faci şi tu pentru casă şi pentru 
tine: procură nişte peşte, că o să avem mulţi musafiri pe 
care trebuie să-i omenim cu ceva bun şi proaspăt. 

– Bine, draga mea, voi face rost de peşte prins 
chiar astăzi din apă. 

Cât a fost ziua de mare, am uitat de peşte, fiind 
prins cu multe probleme de pastoraţie. 

Când ajung acasă, soţia, curioasă să vadă peştele 
pe care l-am adus, a început să ridice tonul la mine, 
spunându-mi: nu eşti bun de nimic, te ocupi de săraci şi 
ai uitat de tine şi de casa ta? 

- Draga mea, iartă-mă, dar nu uita că mare este 
Dumnezeu, nu ne va lăsa fără peşte. 

Îndată s-a petrecut o mare minune; cât de mare 
este Dumnezeu că poate face rost şi de peşte la nevoie! 

Cineva sună la uşa apartamentului unde locuiam, 
în cartierul ,,Insulă”, în municipiul Buzău. 

Deschid uşa repede şi în faţa mea era o femeie 
sărmană din Mihăileşti, cu o găleată mare de peşte 
proaspăt, căci acolo era o crescătorie de peşte şi mă 
întreabă fără să ştie dinainte că eu locuiam acolo: 

- Părinte, nu cumpăraţi nişte peşte, că am nevoie 
urgent de nişte bani să cumpăr medicamente pentru 
mamaia mea de 80 de ani? 

– Soţia mea cumpără chiar acum, căci tocmai 
dimineaţa aceasta mi-a trasat sarcină să fac rost numai-
decât de peşte proaspăt. 

De atunci, soţia mea a înţeles cât de mare este 
Dumnezeu şi că El ne poate ajuta în orice moment. Totul 
este să ai mare încredere în El. 

Despre sutele de minuni pe care le-am trăit 
personal cu lucrarea lui Dumnezeu aş putea scrie multe 
cărţi. 
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Multe însă le voi povesti în lumea de dincolo. 
Măreţia lui Dumnezeu ne uimeşte în orice mo-

ment, de aceea, plecându-ne genunchii la rugăciune, să-I 
dăm slavă şi închinăciune pentru toate. 
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