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PREFAłĂ

Lucrarea „MăreŃia Bisericii Ortodoxe pe
înŃelesul tinerilor” este o mărturisire de credinŃă
dinamică a unui preot ortodox, slujitor la altarul
Bisericii străbune, dar implicat şi în alte activităŃi
din societatea românească contemporană.
Astăzi, sunt din ce în ce mai mulŃi oameni, ca
de-altfel şi în cei două mii de ani de existenŃă ai
Bisericii noastre, care încearcă, prin toate mijloacele,
să prezinte într-o imagine tot mai nefavorabilă
adevărurile de credinŃă şi lucrarea Bisericii, de la
începuturile ei şi până acum la începutul celui de-al
treilea mileniu.
Prin această lucrare, Părintele prof. dr. Mihail
Milea, încearcă să transmită un mesaj către tineri, şi
nu numai, despre Cel ce a întemeiat Biserica pe
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Crucea Golgotei, Hristos Domnul, arătând astfel că
Biserica este o instituŃie divino-umană, că originea
ei este divină şi că a fost creată de Hristos pentru
om în care să-şi găsească, în lumea aceasta,
mângâiere, alinare în dureri şi în necaz, şi nu în
ultimul rând, prin Biserică, întâlnirea cu Hristos Cel
înviat şi cărarea Raiului.
Biserica este prezentată în această lucrare în
mod cronologic, începând cu momentul întemeierii
ei de Hristos şi până astăzi în contextul multiplelor
provocări cu societatea contemporană. Ea este un
organism viu, însufleŃită mereu de Duhul Sfânt care
o face să fie vie, dinamică, mângâietoare, ca o „bună
Mamă”.
Fiindu-ne pusă în faŃă imaginea Bisericii
Ortodoxe, autorul o înfăŃişează cititorului ca o
Biserică deschisă dialogului cu alte confesiuni şi
religii. Citând din „marii bărbaŃi” ai neamului nostru
românesc, Mihai Eminescu şi Nicolae Iorga, autorul
îşi asumă marile rostiri ale acestora, în contextul în
care

aceştia

subliniază

importanŃa

şi

rolul
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fundamental al Bisericii Ortodoxe Române, în
formarea şi păstrarea identităŃii noastre naŃionale
româneşti.
Părintele Pahomie
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ÎNVĂłĂTURA ORTODOXĂ
DESPRE BISERICĂ

Întemeietorul

Bisericii

este

Iisus

Hristos

(Efeseni, V, 23). Biserica este de origine dumnezeiască şi are ca menire să cuprindă pe toŃi oamenii
(Matei XXVIII, 19).
ÎnvăŃătura

ortodoxă

despre

Biserică

este

formulată concis în articolul al IX-lea din Simbolul
credinŃei sau Crezul pe care-l rostim mereu în
timpul Sfintei Liturghii: „Cred într-una sfântă
sobornicească şi apostolică Biserică”. În limba
greacă, la biserică se spune ekklesia, care înseamnă
adunare. Trebuie precizat că nu orice adunare sau
mulŃime de oameni formează Biserica.
Iisus Hristos este strâns legat de Biserică şi pe
El Îl găsim nu oriunde sunt doi sau trei oameni
adunaŃi (Matei XVIII, 20), căci iată ce spune
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Evanghelia după Matei: „MulŃi Îmi vor spune în
ziua aceea (adică a judecăŃii de la sfârşitul lumii):
Doamne, Doamne, oare nu în numele Tău am
profeŃit? şi nu în numele Tău demoni am scos? şi
nu în numele Tău multe minuni am făcut? Şi
atunci le voi mărturisi: Niciodată nu v-am
cunoscut pe voi. DepărtaŃi-vă de la Mine, voi, cei
ce lucraŃi fărădelegea!” (Matei VII, 22-23).
Biserica se întemeiază pe jertfa Mântuitorului
Hristos de pe Cruce. Biserica însăşi este o Cruce,
aureolată pe razele Învierii.
Biserica a luat fiinŃă în ziua Cincizecimii, adică
la cincizeci de zile după Învierea din morŃi a
Mântuitorului Hristos, când Duhul Sfânt s-a
pogorât pe pământ (Fapt. Apostolilor, cap. 2). În
acea zi, s-au botezat 3000 de bărbaŃi, afară de femei
şi copii, mărturisind credinŃa în Iisus Hristos. Abia
din acest moment se poate vorbi la modul concret,
real despre Biserică, ca instituŃie, comunitate divino
– umană. Biserica este dumnezeiască şi omenească
asemenea lui Hristos, care a fost Dumnezeu şi om
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prin întrupare. În calitatea sa de cap nevăzut al
Bisericii, Mântuitorul Hristos conduce peste veacuri
în eternitate Biserica, iar Duhul Sfânt o însufleŃeşte,
adică îi dă viaŃă şi har dumnezeiesc.
După învăŃătura ortodoxă, Biserica este o
prelungire a lui Hristos până în zilele noastre. Prin
Biserică se actualizează continuu viaŃa şi activitatea
Mântuitorului Hristos. Toate slujbele şi actele
liturgice din Biserică trebuie să-L actualizeze pe
Iisus Hristos, să ni-L facă cunoscut şi apropiat
inimilor noastre. În orice cântare sau rugăciune
bisericească se zăresc chipul şi duhul lui Hristos.
Biserica înseamnă prezenŃa şi lucrarea lui
Dumnezeu în lume. Prin Biserică Îl vedem şi-L
simŃim pe Dumnezeu. El ni se descoperă, coboară în
Biserică şi ne însufleŃeşte viaŃa, dându-i sens şi
valoare. Biserica este poarta cerului şi uşa pe care
intrăm în împărăŃia lui Dumnezeu. Biserica este
locaş

de

Dumnezeu.

închinare

şi

rugăciune

adusă

lui
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ISTORIA BISERICII

Timpul a apărut odată cu facerea lumii. Mai
înainte de a fi lumea, nu a existat timpul. Din
„nimic” (ex nihilo) Dumnezeu a creat tot ceea ce
vedem, cât şi ceea ce nu vedem în acest Univers. În
Crez se spune că Dumnezeu este „făcătorul cerului
şi

al

pământului,

al

tuturor

văzutelor

şi

nevăzutelor”. Dumnezeu se află în afara timpului,
El există dintotdeauna. Nu a fost o vreme când
Dumnezeu

era

absent.

Spre

deosebire

de

Dumnezeu, Biserica a apărut ca act văzut, istoric în
timp, la „plinirea vremii” (Galateni IV, 4), când a
avut loc Pogorârea Sfântului Duh în ziua de Rusalii
(Faptele Apostolilor II, 41). În planul de gândire al
lui Dumnezeu, Biserica a existat din totdeauna, dar
ca realitate ea s-a concretizat la Cincizecime. Deci
ea, Biserica, a apărut ca instituŃie la 50 de zile după
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Învierea lui Iisus. Totuşi, se poate vorbi despre o
prefigurare a Bisericii încă din Vechiul Testament,
unde găsim multe aluzii şi mărturii în acest sens.
Aşa, de pildă, la Neemia, XIII, 1, se vorbeşte despre
„poporul lui Dumnezeu”, care este o prefigurare a
Bisericii din care fac parte doar cei care cred în
Dumnezeu. Ateii, necredincioşii şi sectanŃii nu fac
parte din Biserică. De asemenea, la Profetul Zaharia
găsim unele expresii biblice care au sensul de
Biserică: corabia, turma, păstorul (Zaharia XIII, 7).
Botezul este condiŃia supremă ca să devii
membru al Bisericii. El se face o singură dată în
viaŃă şi nu de două ori, după cum o singură dată ne
naştem din mama şi nu de două ori. Iisus Hristos ne
spune clar că „de nu se va naşte cineva din apă şi
din Duh, nu va putea intra în împărăŃia lui
Dumnezeu” (Ioan III, 5). Vai de cei care mor
nebotezaŃi, pentru că sunt lipsiŃi de posibilitatea de
a mai intra în împărăŃia cerească. În Crez se spune
că noi credem „într-una sfântă sobornicească şi
apostolică Biserică”. Cu toate acestea observăm din
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viaŃa de toate zilele că nu toŃi oamenii cred la fel, că
se află mai multe biserici pe pământ. Dintru început
nu a fost aşa. Toate aceste dezbinări şi împărŃiri
sunt de la cel rău şi nu de la oameni – nu de la
Dumnezeu, pentru că El este unul, şi apoi Sfânta
Scriptură ne spune clar că se află „Un singur
Domn, o credinŃă, un botez” (Efeseni IV, 5).
Până în secolul XI, toŃi creştinii formau o
singură Biserică. În anul 1054, s-a produs marea
schismă, care a dus la separarea Bisericii catolice de
cea ortodoxă. În secolul XVI, în cadrul Bisericii
catolice a apărut o nouă ramură creştină şi anume
protestantismul, prin reforma lui Luther de la anul
1517. Mai apoi, din protestantism au apărut o
puzderie de secte, care se folosesc de numele lui
Iisus, dar care nu au nimic comun cu adevărata
Biserică şi cu duhul Evangheliei.
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BISERICILE ORTODOXĂ ŞI CATOLICĂ –
FAłĂ ÎN FAłĂ

Biserica este un aşezământ dumnezeiesc, care
există de două mii de ani şi pe care „porŃile iadului
nu o vor birui” (Matei XVI, 18). Pentru noi există
un singur Dumnezeu în cer şi pe pământ, închinat şi
mărit. Chiar dacă noi, când ne închinăm, rostim: „În
numele Tatălui şi-al Fiului şi al Sfântului Duh.
Amin”, nu ne închinăm la trei Dumnezei, ci la unul
singur. Toate cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi
formează o singură Dumnezeire: Sfântul Apostol
Pavel ne spune că există „Un singur domn, un
botez şi o credinŃă” (Efeseni IV, 5). Dumnezeu s-a
rugat pentru unitatea tuturor credincioşilor în
grădina Ghetsimani: „Dar nu numai pentru ei Mă
rog, ci şi pentru cei ce prin cuvântul lor vor crede
în Mine; pentru ca toŃi să fie una; aşa cum Tu,
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Părinte, eşti întru Mine şi Eu întru Tine, tot astfel
şi ei să fie una întru Noi, ca lumea să creadă că Tu
M-ai trimis. Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, Eu
le-am dat-o lor, pentru ca ei să fie una, aşa cum
una suntem Noi” (Ioan XVII, 20-22). Privite în
profunzime, cele două Biserici surori, catolică şi
ortodoxă, au multe puncte comune, care într-un
viitor apropiat vor duce la unirea lor desăvârşită.
În primul rând, ambele Biserici aduc cinstire
Mântuitorului Iisus Hristos şi Sfintei Fecioare
Maria. În ambele Biserici, există aceleaşi Sfinte
Taine în număr de 7: Botezul, Mirungerea,
Împărtăşania,

Spovedania,

PreoŃia,

Cununia,

Maslu. La protestanŃi nu există cele 7 Sfinte Taine,
ei recunosc doar două dintre ele, Botezul şi
Euharistia, însă ca simboluri. Conducătorul Bisericii
ortodoxe se numeşte patriarh, iar el este ajutat de
Sinod. În ortodoxie există conducere sinodală, adică
prin unirea ierarhilor din Biserică.
În Biserica catolică, conducătorul se numeşte
papă şi el are şi rangul de conducător politic de stat,
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ceea ce la ortodocşi nu există. El conduce singur
Biserica. În ce priveşte cultul, în Biserica Catolică
acesta este mai simplificat, pe când în Biserica
ortodoxă cultul s-a păstrat în toată frumuseŃea şi
spiritualitatea lui bizantină. În Biserica Catolică au
apărut dogme noi, care au produs această separare
de Biserica Ortodoxă şi anume: infailibilitatea
papei, adică el este Vicarul lui Hristos şi nu poate
păcătui; purgatoriul, adică un loc intermediar între
rai şi iad, din care oamenii ies cu greu, prin ajutorul
indulgenŃelor papale; filioque, adică Duhul Sfânt
purcede şi de la Fiul (Iisus Hristos); imaculata
conceptione, adică Fecioara Maria s-a născut fără de
păcatul strămoşesc etc.
De asemenea, din punct de vedere liturgic,
avem deosebiri între Biserica Ortodoxă şi cea
Catolică.
În liturghia

catolică, la

împărtăşanie

se

foloseşte doar azimă (pâine nedopsită) în loc de
pâine dopsită, căreia i se spune şi ostie.
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La protestanŃi, cultul religios este foarte simplificat; se pune mare accent pe Sfânta Scriptură.
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FIINłA BISERICII

Când spunem Biserică nu trebuie să ne
gândim doar la zidurile reci şi înalte ale locaşului de
închinăciune, ci şi la credincioşi, cei care formează
biserica vie. Cu adevărat, Biserica este o fiinŃă vie,
plină de Duhul Sfânt, care se revarsă prin Sfintele
Taine (slujbele bisericeşti) şi prin Sfânta Liturghie.
Orice organism viu sau fiinŃă este compusă din
celule care formează un întreg şi care se află într-o
ordine desăvârşită. La fel şi Biserica, se compune
dintr-o reuniune de persoane credincioase, botezate
„cu apă şi cu Duh” (Ioan III, 5) de către slujitorii
Bisericii (Matei XXVIII, 19) în numele Sfintei
Treimi: „Se botează x sau y în numele Tatălui şi-al
Fiului şi al Sfântului Duh. Amin”. După cum noi,
oamenii, avem o parte văzută (trupul) şi o parte
nevăzută (sufletul), la fel şi Biserica se compune
dintr-o parte văzută şi una nevăzută.
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Aspectul nevăzut al Bisericii îl formează
elementul spiritual dumnezeiesc. În el sunt cuprinse
toate principiile lui Hristos, după care este călăuzită
Biserica. Duhul Sfânt este partea nevăzută în
Biserică, care-i dă viaŃă şi putere. Un om fără suflet
este mort, la fel şi Biserica fără Duh Sfânt nu poate
exista. Duhul Sfânt se poate revărsa în orice locaş
sfânt unde se săvârşeşte Sfânta Liturghie de către
preoŃii slujitori. Biserica este nevăzută prin Capul ei,
Hristos, care se jertfeşte la fiecare Sfântă Liturghie
în altar. În Biserică noi nu suntem singuri, ci „cu noi
este Dumnezeu”, este Maica Domnului, sunt
prorocii, drepŃii Vechiului Testament şi toŃi sfinŃii
Noului Testament. La fiecare slujbă religioasă la
care luăm parte în Biserică ne împărtăşim de harul
nevăzut al Duhului Sfânt, care se simte în adâncul
fiinŃei noastre. Partea văzută a Bisericii o formează
toŃi cei botezaŃi în numele Sfintei Treimi, cei care
cred

în

Mântuitorul

Iisus

Hristos,

care

se

împărtăşesc din aceleaşi Sfinte Taine, care aduc
aceeaşi închinare lui Dumnezeu şi stau sub
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cârmuirea văzută a aceleiaşi ierarhii bisericeşti. Nu
fac parte din Biserică ereticii şi schismaticii, pentru
că, deşi au fost botezaŃi, ei s-au rupt de Biserică, au
părăsit calea cea dreaptă, sunt stricători de Biserică
şi de aceea vor fi osândiŃi de Dumnezeu.
Potrivit

catehismului

ortodox

(cartea

de

învăŃătură a Bisericii), Biserica nevăzută se mai
numeşte şi Biserică triumfătoare, iar Biserica
văzută

de

luptătoare.

pe

pământ

Aceste

se

Biserici

numeşte

Biserică

reprezintă

aceeaşi

Biserică, în două stadii: cel pământean şi cel ceresc.
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DATORIILE CREDINCIOŞILOR
FAłĂ DE SFÂNTA BISERICĂ

Biserica este aşezământul care reprezintă
darurile dumnezeieşti ale răscumpărării neamului
omenesc. Venirea la Biserică înseamnă întâlnirea
noastră cu Mântuitorul Iisus Hristos, care ne oferă
Trupul şi Sângele spre hrana noastră sufletească la
fiecare Sfântă liturghie. Ea ne călăuzeşte paşii în
viaŃă „pe calea adevărului”. FaŃă de Biserică avem
următoarele datorii:
I. Cea dintâi datorie a fiecăruia dintre noi faŃă
de Biserică este să ne păstrăm credinŃa ortodoxă în
care am fost botezaŃi şi prin care am devenit
membri ai Bisericii. Cuvântul „ortodox” înseamnă
„dreaptă credinŃă”, această credinŃă pe care a
propovăduit-o Iisus Hristos, pe care au binevestit-o
SfinŃii Apostoli la toate neamurile pământului

22
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(Matei XXVIII, 19) şi în care au vieŃuit moşii şi
strămoşii noştri de-a lungul istoriei.
II. Cea de-a doua datorie a noastră faŃă de
Biserică este Mărturisirea credinŃei. Avem datoria să
mărturisim credinŃa creştină prin viaŃa noastră, prin
comportamentul nostru de zi cu zi. Spunea Iisus
Hristos: „Cine se va ruşina de Mine şi de cuvintele
mele înaintea oamenilor, şi Fiul Omului (adică
Iisus) se va ruşina de el când va veni întru slava
Tatălui Său cu SfinŃii Îngeri”.
III. O altă datorie este ajutorarea bisericii. Să
iubim locaşul sfânt, pentru a ne împărtăşi de
darurile de la sfârşitul Liturghiei pe care preotul o
rosteşte în mijlocul Bisericii: „SfinŃeşte pe toŃi ce
sfinŃesc podoaba casei tale. Tu pre aceştia îi
proslăveşti cu dumnezeiasca puterea Ta, şi nu ne
lăsa pe noi cei ce nădăjduim în Tine”.
IV. Ascultarea de Biserică este o datorie şi o
poruncă sfântă: „Cel ce vă ascultă pe voi, pe Mine
Mă ascultă, şi cel ce se leapădă de voi se leapădă şi
de Mine; iar cel ce se leapădă de Mine, se leapădă
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de cel ce M-a trimis pe Mine” (Luca, 10,16), ne
spune chiar Mântuitorul.
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PORUNCILE BISERICII

Biserica

este

un aşezământ dumnezeiesc

întemeiat pe jertfa Mântuitorului Iisus Hristos de pe
Cruce (Faptele Apostolilor XX, 28). Biserica este o
comunitate

de

persoane

credincioase

care

mărturisesc aceeaşi credinŃă în Iisus Hristos, dar, în
acelaşi timp, este şi locaş sfânt unde se aduce
cinstire şi închinare lui Dumnezeu. A asculta de
Biserică înseamnă a asculta de Mântuitorul Iisus
Hristos, care este prezent prin cuvintele Evangheliei
rostite la sfintele slujbe religioase şi prin Sfintele
Taine care se săvârşesc. Biserica este „stâlp şi
temelie al adevărului, fapt pentru care trebuie să
dăm
(1

toată

Timotei

ascultarea
III15).

Una

cuvenită

faŃă

din datoriile

de

ea”

noastre

creştineşti este aceea de a cunoaşte şi a îndeplini
cele nouă porunci bisericeşti – care sunt spre folosul
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nostru sufletesc. Acestea sunt:
1. Să ascultăm cu evlavie Sfânta Liturghie, în
fiecare duminică şi sărbătoare. Liturghia este
încoronarea tuturor slujbelor bisericeşti; ea este cea
mai sfântă slujbă care se săvârşeşte în cer şi pe
pământ. Liturghia nu poate fi înlocuită cu nici o
slujbă

sau

rugăciune.

Ea

actualizează

jertfa

Mântuitorului Hristos de pe Cruce şi în timpul ei se
săvârşeşte Sfânta Împărtăşanie. Liturghia înseamnă
coborârea cerului pe pământ şi înălŃarea noastră la
ceruri. A merge la Sfânta Liturghie înseamnă a ne
umple de darurile Duhului Sfânt care se revarsă în
timpul oficierii ei.
2. Să Ńinem posturile de peste an. Ele sunt în
număr

de

patru.

Postul

Sfintelor Paşti,

al

Crăciunului, al SfinŃilor Apostoli Petru şi Pavel şi
Postul Sfintei Mării. Mai avem câteva zile de post
care

sunt

însemnate

în

calendarul

Bisericii.

Săptămânal avem două zile de post: miercurea şi
vinerea. Postul este un act de ascultare faŃă de
Dumnezeu, un act de voinŃă şi de jertfă din partea
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noastră adusă lui Dumnezeu.
3. Să cinstim feŃele bisericeşti. Să arătăm
cuvenitul respect faŃă de slujitorii Bisericii. Prin
cinstirea lor, noi îl cinstim de fapt pe Iisus Hristos,
în slujba căruia se află toŃi preoŃii Bisericii.
4. Să ne spovedim şi să ne împărtăşim în toate
cele patru

posturi

de peste an.

Spovedania

înseamnă mărturisirea păcatelor înaintea preotului
duhovnic, căinŃa şi hotărârea de a nu le mai repeta.
5. Să ne rugăm pentru cei ce ne conduc Ńara.
Orice conducere este de la Dumnezeu. Să ne rugăm
ca Dumnezeu să-i lumineze pe calea dreptăŃii, a
păcii şi a adevărului.
6. Să Ńinem posturile pe care le-a orânduit
episcopul sau mitropolitul, în vreme de primejdii,
de boli sau de necazuri. Postul are puterea de a opri
mânia lui Dumnezeu şi de a aduce iertare de păcate.
7. Să nu citim cărŃi eretice, ateiste şi sectante.
8. Să nu înstrăinăm averea Bisericii.
9. Să nu facem nunŃi, ospeŃe şi alte petreceri în
timpul posturilor. Nunta este un act creştinesc, care
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nu trebuie întinat; postul este un act sfânt. Să le
respectăm cu mare sfinŃenie pe amândouă.
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POVĂłUIRI PENTRU BISERICĂ

Biserica este un locaş sfânt unde nu putem intra
oricum. Din Sfânta Scriptură aflăm că, atunci când a
vrut să se apropie de acel rug aprins (Ieşire, cap.3),
Moise a fost oprit de glasul lui Dumnezeu care i-a
zis: „Moise, scoate-Ńi încălŃămintea din picioare, că
locul pe care stai este pământ sfânt.”. Dacă în
Vechiul Testament era aşa de sfânt un loc unde se
afla

un

simplu

copac,

învăluit

de

flăcările

Dumnezeirii, cu atât mai mult este plină de sfinŃenie
Biserica, unde se face simŃită prezenŃa Mântuitorului
Iisus Hristos.
Biserica este un loc sacru, jertfelnicul unde se
aduce jertfa fără de sânge care este Sfânta Liturghie.
Biserica este locul prezenŃei lui Dumnezeu pe
pământ. O veche cântare bisericească spune aşa: „În
Biserica slavei Tale stând, în cer ni se pare a sta”.
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În Biserică sunt prezenŃi şi îngerii şi toŃi sfinŃii, care
se roagă şi cântă împreună cu noi. Având în vedere
toate aceste pure realităŃi – sfinŃirea locaşului de
închinăciune, prezenŃa lui Dumnezeu, a Maicii
Domnului şi a tuturor sfinŃilor – nu ne putem
apropia oricum de Sfânta Biserică. Se cere o anume
pregătire trupească, precum şi sufletească. A merge
la Sfânta Biserică înseamnă a ne întâlni cu Hristos.
Nu ne putem înfăŃişa oricum la această sfântă
întâlnire. După felul cum trebuie să ne pregătim
pentru Biserică au fost date de SfinŃii PărinŃi mai
multe povăŃuiri, îndemnuri din care enumerăm
câteva mai importante:
•

Mai înainte de a merge la Biserică, să ne

împăcăm cu cei cu care suntem certaŃi; nu poŃi
aduce ofrande la Biserică, atâta timp cât eşti certat
cu cineva, pentru că atunci lumânările şi orice
rugăciune nu sunt primite de către Dumnezeu.
•

La Biserică trebuie să mergem într-o Ńinută

curată, modestă, ba chiar smerită, ştiind bine că
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mergem să ne rugăm lui Dumnezeu. Biserica
trebuie

să

fie

în

permanenŃă

un

locaş

de

închinăciune, de smerenie şi de rugăciune. (SfinŃii
PărinŃi opresc cu desăvârşire fardarea şi tot felul de
machiaje când mergem la Biserică; femeile în
Biserică trebuie să aibă capul acoperit).
•

La Biserică este bine să fim prezenŃi

înainte de a începe slujba, ca să avem timp să ne
închinăm la sfintele icoane şi să facem cuvenitele
rugăciuni înaintea lor; să avem timp să dăm
pomelnicele la altar pentru cei vii şi pentru cei
morŃi.
•

Dacă din motive diferite ajungem după ce

a început slujba, este bine să evităm plimbarea prin
Biserică, închinarea prin faŃa altarului şi alte
lucruri care deranjează pe cei din jur; pomelnicele
se dau până începe Sfânta Liturghie sau cel mult
până la rostirea Crezului.
•

Stând în Biserică, să nu ne uităm în stânga

şi în dreapta, nici să privim înapoi pentru a vedea
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cine a intrat; privirea noastră trebuie să fie aŃintită
spre Altar şi să fim cu luare aminte la ce se spune la
slujbă, vorbirea în Biserică fiind mare păcat.
•

Odată intraŃi în Biserică, trebuie să stăm

până la terminarea slujbei, pentru a nu deranja pe
cei din jur; este mare păcat a pleca din timpul Sfintei
Liturghii.
•

În

timpul

slujbelor

să

ne

închinăm

cuviincios, să ne facem crucea dreaptă, cu mâna
dreaptă, unind cele trei degete.
•

La Sfânta Liturghie, dimineaŃa, este bine să

mergem nemâncaŃi şi fără a bea ceva, pentru a
putea lua anafură şi agheasmă.
•

La

sfârşitul

slujbelor,

să

mergem

la

iconostas în faŃa altarului pentru a fi miruiŃi, adică
binecuvântaŃi de preot cu untdelemn sfinŃit pe
frunte.
•

După ce plecăm de la Biserică, atunci când

se termină Sfânta

Slujbă, să ajungem acasă

mulŃumindu-I Lui Dumnezeu, să luăm masa în
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familie, să ne odihnim şi apoi să citim cărŃi sfinte şi
să cugetăm la cuvintele Sfintei Evanghelii.
•

Să facem fapte de milostenie trupească şi

sufletească faŃă de cei care au mare nevoie.
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UNITATEA BISERICII

Biserica este un aşezământ divin care continuă
de veacuri lucrarea lui Hristos pe pământ. Ba, mai
mult, Biserica este „Mireasa lui Hristos” care s-a
unit pe vecie cu Mântuitorul Iisus Hristos, „Mirele
cel ceresc” (Matei XXV, 6). Biblia ne spune că prima
femeie din lume, Eva, a fost făcută dintr-o coastă
luată din Adam, întâiul om de pe pământ. Tot la fel,
Biserica s-a format din coasta străpunsă a lui Iisus
Hristos, pe Golgota, unde s-a jertfit pe Cruce pentru
mântuirea noastră. La baza Bisericii stă jertfa
ispăşitoare a Mântuitorului. Iisus Hristos s-a dat pe
Sine pe Cruce pentru ca să ne unească pe noi toŃi în
acelaşi cuget şi aceeaşi credinŃă şi să ne împace cu
Dumnezeu Tatăl. Biserica este asemănată cu
„trupul lui Hristos” (Efeseni IV, 4) în care suntem
cu toŃii încorporaŃi – adică incluşi prin Taina
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Sfântului Botez. Noi toŃi suntem botezaŃi într-un
singur Duh pentru a forma un singur trup. „Deşi
fiecare primeşte pe Duhul prin Taina Botezului,
nu-l primeşte pentru a fi despărŃit de celelalte
mădulare ale trupului lui Hristos, ci tocmai pentru
a forma cu ele un singur trup”. Acest lucru ni-l
confirmă Sfântul Apostol Pavel, când zice: „Este un
singur Trup şi un singur Duh, aşa cum aŃi şi fost
chemaŃi la o singură Nădejde a chemării voastre;
un singur Domn, o singură CredinŃă, un singur
Botez”. (Efeseni, IV, 5). „Pentru că noi toŃi într-un
Duh ne-am botezat pentru ca să fim un singur
trup”. „Iar voi sunteŃi trupul lui Hristos şi
mădulare fiecare în parte” (1 Corinteni, XII, 13,27).
Prima însuşire fundamentală a Bisericii este
unitatea, care este menŃionată şi în simbolul de
credinŃă, pe care-l mărturisim la Sfânta Liturghie.
„Şi într-una, sfântă, sobornicească şi apostolească
Biserică”. Biserica este una şi trebuie să rămână una
pentru că unul este Dumnezeu. Nu există mai mulŃi
dumnezei, chiar dacă în lume sunt mai multe
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credinŃe religioase. Există un singur Dumnezeu în
cer şi pe pământ. De asemenea, se află un singur
Mântuitor – Iisus Hristos, care a fost trimis de
Dumnezeu Tatăl în lume, ca să se jertfească pentru
întregul neam omenesc. Evanghelia Sa a fost
propovăduită la toate popoarele (Matei XXVIII, 19).
Scopul venirii lui Iisus a fost acela de a ne uni pe
toŃi oamenii. În acest sens, Sfântul Ioan Evanghelistul
ne redă rugăciunea lui Iisus Hristos către Tatăl
ceresc: „Mă rog ca toŃi să fie una; aşa cum Tu,
Părinte, eşti întru Mine şi Eu întru Tine, tot astfel
şi ei să fie una întru Noi” (Ioan XVII, 20 - 23).
Unitatea Bisericii este mărturisită de SfinŃii PărinŃi.
Astfel, Ciprian, episcop de Cartagina, în Epistola 69,
scrie că unitatea Bisericii a fost închipuită de corabia
lui Noe şi de Cămaşa cea necusută a lui Hristos.
Păstorul lui Herma, o frumoasă scriere creştină din
vremea apostolică, menŃionează că „fiind o singură
cugetare, o singură minte, o singură credinŃă şi o
singură dragoste, tot aşa şi Biserica este una, ca şi
cum mai mulŃi ar locui într-o singură casă, crede
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acestora ca şi cum ar avea un singur suflet şi o
singură inimă şi le predă armonie, ca şi cum ar
avea o singură gură”. Sfântul Ciprian, care ne-a
lăsat foarte multe scrieri despre unitatea Bisericii,
încheie lucrarea sa cu aceste cuvinte: „E un singur
Dumnezeu, un singur Hristos şi o singură
Biserică” (Scrisoarea 43).
Să ne rugăm şi să lucrăm cu toŃii la unitatea
Bisericii, pe care lupii cei răpitori caută să o dezbine
în interior, cât şi din afară. Un lucru trebuie ştiut de
toŃi duşmanii Bisericii: că ea este zidită de Iisus
Hristos şi că nici „porŃile iadului nu o vor birui”
(Matei XVI, 18).
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SFINłENIA BISERICII

Una din însuşirile existenŃiale ale Bisericii este
„sfinŃenia”. De aceea, când vorbim sau scriem
despre Biserică, spunem „Sfânta Biserică”. De ce
trebuie să adăugăm „sfânta” şi ce se înŃelege prin
acest cuvânt? Răspunsul este uşor de dat, ştiind
bine că Întemeietorul şi SusŃinătorul Bisericii este
Mântuitorul Iisus Hristos. A zice Iisus Hristos
înseamnă

a

rosti

numele

lui

Dumnezeu.

Mântuitorul Hristos a fost numit de către îngerul
Gavril „Sfântul” (Luca I, 35). Dacă Cel care a
înfiinŃat-o este Sfânt, se înŃelege de la sine că şi
Biserica este sfântă. În Epistola către Efeseni (V, 2527), Sfântul Apostol Pavel scria că: „Hristos a iubit
Biserica şi pe Sine S-a dat pentru ea ca s-o
sfinŃească, curăŃind-o prin baie de apă întru
cuvânt, ca s-o înfăŃişeze Sieşi Biserică slăvită, fără
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să aibă pată sau creŃuri sau altceva de acest fel, ci
să fie sfântă şi fără prihană”.
SfinŃenia este calitatea fiinŃială a Bisericii.
Această sfinŃenie vine de la Însuşi Dumnezeu, care
este prezent în locaşul de închinăciune, după cum
l-a asigurat pe Moise, şi, prin el, pe noi toŃi: „Îmi vei
face Mie locaş sfânt şi Eu Mă voi arăta întru voi”
(Ieşire XXV, 8). Lui Dumnezeu îi cântăm acel imn
îngeresc „Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte
fără de moarte” (Isaia VI, 3). Această cântare o
înalŃă în ceruri serafimii, neîncetat. Biserica este
roada Rusaliilor – a Pogorârii Sfântului Duh la
Cincizecime. Fără Duhul Sfânt nu am fi cunoscut
Biserica şi nici darurile ei sfinte, pe care ni le revarsă
prin Sfintele Taine. Sfântul Irineu, în cartea sa
Contra ereziilor, scrie: „unde este Biserica, acolo
este Duhul Sfânt şi unde este Duhul Sfânt, acolo
este şi Biserica şi tot harul divin”. Duhul Sfânt se
revarsă în orice Sfântă Biserică. Fac mare păcat acele
persoane care spun că Duhul Sfânt se află numai în
unele Biserici. Duhul Sfânt coboară în orice Biserică
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unde se săvârşeşte Sfânta Liturghie şi el se
transmite prin orice slujitor al Bisericii. Venirea
Sfântului Duh nu este condiŃionată de starea
credincioşilor sau a slujitorilor, ci este legată de
prezenŃa lui Dumnezeu, care există în orice Biserică
(Ieşire XXV, 8).
Iisus Hristos s-a jertfit pe Cruce ca să ne
unească pe toŃi în acelaşi Duh şi în aceeaşi credinŃă.
Faptul că în Biserică se află oameni cu păcate multe
sau mai puŃine, mai mici sau mai mari, nu ştirbeşte
cu nimic sfinŃenia ei. Rostul Bisericii este de a sfinŃi,
de a curăŃi de păcate. Tocmai de aceea a venit
Hristos pe pământ, pentru noi, păcătoşii; nu a venit
pentru drepŃi şi sfinŃi.
Să venim cât mai des la Biserică pentru a ne
umple de Duhul Sfânt, care se revarsă prin orice
slujbă bisericească. Biserica este sfântă şi prin
învăŃătura Sa dumnezeiască, pe care o propovăduieşte cu fiecare Evanghelie, rugăciune sau
cântare religioasă. Ne sfinŃim viaŃa şi casele noastre
în măsura în care vom fi strâns legaŃi de Biserică –
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„leagănul sfinŃeniei noastre”. Fără Biserică, suntem
fără de mamă, fără de viaŃă, fără de lumină, fără de
călăuzire adevărată.
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SOBORNICITATEA BISERICII

Biserica este o adunare sau o comunitate de
oameni dintr-un anumit loc sau zonă geografică. A
vorbi şi a scrie despre Biserică este de mare
actualitate. Biserica este una, pentru că Unul este
Dumnezeu care a creat pe toŃi oamenii. Din Biserică
fac parte toŃi cei care au fost botezaŃi în numele
Sfintei Treimi. Ea are porŃile larg deschise spre toate
popoarele lumii. De la început, Mântuitorul Iisus
Hristos a lăsat – ba, mai mult, a poruncit – această
deschidere a Bisericii. În ziua Învierii Sale din morŃi,
Iisus a încredinŃat SfinŃilor Săi Ucenici şi Apostoli
misiunea de a propovădui Evanghelia în întreaga
lume. „Drept aceea mergeŃi şi învăŃaŃi toate
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh, învăŃându-le să
păzească toate câte v-am poruncit Eu vouă” (Matei
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XXVIII 19-20). În toate bibliile protestante, sectante,
acest text a fost tradus fals; „mergând, faceŃi ucenici
din toate neamurile…” Cu alte cuvinte, mergeŃi şi
rupeŃi credincioşii de la Biserica mamă şi atrageŃi-i
în tot felul de grupări religioase.
A propovădui Evanghelia, aşa cum face
Biserica ortodoxă, înseamnă a da posibilitatea
omului ca singur să decidă în a urma pe Hristos pe
calea Bisericii în Duhul libertăŃii. Dumnezeu Ńine
mult la acest sfânt principiu – libertatea. Când
spunem că Biserica este sobornicească, înŃelegem că
ea este universală în timp şi spaŃiu. Iisus Hristos a
venit pe lume ca să ne unească şi nu să ne dezbine
în tot felul de secte. În Biserică, nu se face deosebire
de neam între credincioşi. În acest sens se pronunŃă
şi Sfântul Apostol Pavel când scrie: „Nu este elin
(grec) şi iudeu (evreu), tăiere împrejur şi netăiere
împrejur, barbar, scit, rob şi slobod, ci toate şi
întru toŃi - Hristos”. „Fiecare membru al Bisericii
şi toŃi la un loc stau în unire cu Biserica întreagă şi
aceasta

cu

fiecare

membru”.

Când

spunem
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„sobornicească” ne gândim la unirea tuturor cu
Hristos, adică având toŃi aceeaşi credinŃă şi aceeaşi
mărturisire de dragoste creştină. Biserica este
sobornicească tocmai prin propovăduirea şi trăirea
aceluiaşi adevăr de credinŃă de către toŃi oamenii
din toate locurile. Prin sobornicitate se exprimă
comunitatea frăŃească a clerului şi credincioşilor în
Hristos şi Duhul Sfânt.
Vorbind

despre

sobornicitatea

Bisericii,

Sfântul Chiril al Ierusalimului spunea: „Biserica se
numeşte sobornicească, pentru că este în toată
lumea, de la o margine a pământului la alta,
pentru că învaŃă soborniceşte şi fără de greşeală
toate dogmele care trebuie să ajungă la cunoştinŃa
oamenilor, despre lucrurile văzute şi nevăzute,
cereşti şi pământeşti, pentru că supune la
adevărata

evlavie

tot

neamul

omenesc,

conducători şi conduşi, învăŃaŃi şi neînvăŃaŃi,
pentru că tratează soborniceşte şi vindecă tot felul
de păcate săvârşite de suflet şi de trup, în fine,
pentru că posedă tot felul de virtuŃi, oricum s-ar
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numi, în fapte, în cuvinte şi în tot felul de daruri
duhovniceşti”.

Preot prof. dr. Mihail Gh. Milea

45

APOSTOLICITATEA BISERICII

O altă însuşire a Bisericii Ortodoxe este
apostolicitatea. Adeseori, auzim cuvântul apostol,
care are înŃelesul de trimis. Biserica noastră
strămoşească se numeşte în Crez „apostolică”;
deoarece ea a fost întemeiată de Mântuitorul Iisus
Hristos prin SfinŃii Apostoli (Efeseni III, 20), a fost
răspândită în lume şi organizată de SfinŃii Apostoli,
pentru că păstrează neschimbată învăŃătura dată de
Iisus Hristos şi Duhul Sfânt prin SfinŃii Apostoli şi,
în fine, pentru că păstrează darurile Duhului Sfânt
date SfinŃilor Apostoli.
Din Evanghelie cunoaştem că Iisus Hristos a
ales 12 Apostoli (sau Ucenici) care l-au urmat tot
timpul, până când a fost prins şi răstignit pe Cruce,
şi cărora le-a descoperit toate tainele (Ioan XX, 21;
Matei XXVIII, 19). După Cincizecime –Pogorârea
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Sfântului Duh – SfinŃii Apostoli s-au răspândit în
toată lumea, binevestind Evanghelia Mântuitorului
Iisus Hristos. În Biserică, se propovăduieşte aceeaşi
credinŃă şi aceeaşi învăŃătură pe care au vestit-o
SfinŃii Apostoli în lume. După Înviere, Mântuitorul
le-a dat tuturor Apostolilor misiunea de a boteza şi
de

a

propovădui

Evanghelia

pentru

toate

popoarele: „Drept aceea, mergeŃi şi învăŃaŃi toate
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh, învăŃându-le să
păzească toate câte v-am poruncit Eu vouă” (Matei
XXVIII, 19-20). ÎnvăŃătura propovăduită de SfinŃii
Apostoli trebuie respectată cu mare sfinŃenie, aşa
cum ne îndeamnă Sf. Apostol Pavel – Apostolul
Neamurilor: „Astfel că, fraŃilor, staŃi neclintiŃi şi
ŃineŃi predaniile pe care le-aŃi învăŃat, fie prin
cuvânt, fie prin epistola noastră” (2 Tesaloniceni II,
15). ÎnvăŃătura Apostolilor propovăduită în Biserică
provine direct de la Mântuitorul Hristos, care este
numit „piatra din capul unghiului”. Creştinii din
Biserică sunt zidiŃi „pe temelia apostolilor şi a
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profeŃilor, piatra din capul unghiului fiind Însuşi
Iisus Hristos, întru Care toată zidirea, bine’ncheiată
laolaltă, creşte spre a fi locaş sfânt întru Domnul”
(Efeseni II, 19-20). ÎnvăŃătura de credinŃă a
Apostolilor a fost transmisă din generaŃie în
generaŃie prin ierarhia bisericească, care are la bază
succesiunea apostolică. A doua succesiune apostolică reprezintă propovăduirea şi mărturisirea aceleiaşi credinŃe, pe care au vestit-o SfinŃii Apostoli.
Succesiunea apostolică se menŃine în Biserică
prin hirotonie; ea este ca un fluviu de foc al Duhului
Sfânt, care curge fără încetare. Apostolii au hirotonit
episcopi şi preoŃi prin cetăŃi şi sate (Faptele
Apostolilor XIV, 23), iar episcopii la rândul lor au
hirotonit alŃi episcopi şi preoŃi. Au preluat unii de la
alŃii

această

ştafetă,

sau

altfel

spus

putere

sacramentală, care constă în a învăŃa adevărul, a
sfinŃi şi a conduce pe oameni pe calea mântuirii.
ProtestanŃii şi toate sectele - neavând preoŃie, adică
hirotonie - nu au nici succesiune apostolică şi, ca
atare, adunările lor nu sunt apostolice. Iată ce spune
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în acest sens Sfântul Irineu: „Trebuie supunere de
la cei care sunt preoŃi în Biserică, către cei care au
succesiune de la Apostoli, cum am arătat. Aceştia,
odată cu succesiunea episcopatului, au primit cu
voinŃa Tatălui darul sigur al adevărului. CeilalŃi
însă (e vorba de sectanŃi) care sunt lipsiŃi de
succesiunea apostolică şi care şi-o adună de
oriunde trebuiesc bănuiŃi”.
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CASA LUI DUMNEZEU

A zidi un locaş sfânt este o poruncă
dumnezeiască. Biserica este locaşul lui Dumnezeu.
Cuvântul este de origine greacă, vine de la
„Basilica” şi înseamnă locaş sfânt împărătesc.
Denumirea de „basilică” se dădea la greco –romani
unor edificii publice situate de obicei în for, unde
aveau loc întâlniri cetăŃeneşti. Până să se nască Iisus
Hristos, locaşul sfânt a avut următoarele denumiri:
Cortul mărturiei şi Templul sfânt de la Ierusalim.
Cortul Sfânt datează de pe vremea lui Moise.
În acest timp, evreii – poporul ales de Dumnezeu nu se stabiliseră în łara FăgăduinŃei. Ei se aflau în
călătorie spre Canaan. În apropierea muntelui Sinai
i s-a arătat Dumnezeu lui Moise şi i-a zis: „Îmi vei
face Mie locaş sfânt şi Eu Mă voi arăta întru voi”
(Ieşire XXV, 8). Acel locaş avea forma unui cort.
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Acestui locaş de închinăciune şi de jertfă i se mai
spunea şi Cortul mărturiei, deoarece în el se
mărturiseau numele şi credinŃa în Dumnezeu.
Cortul Sfânt era mărturie despre prezenŃa lui
Dumnezeu în mijlocul poporului.
Templul sfânt a fost zidit pe vremea regelui
Solomon. Prin măreŃia şi mai ales prin măiestria
artistică a construcŃiei a fost considerat ca a 8-a
minune a lumii. Acest templu se compune din două
părŃi: sfânta sfintelor sau altarul şi sfânta sau
naosul, unde intrau slujitorii şi credincioşii. După
aceste două modele s-au construit mai târziu
bisericile creştine.
Nu orice casă este Biserică. Numai acolo există
Biserică unde se află cruce, icoană, unde se oficiază
sfânta

Liturghie

şi

Domnului şi sfinŃilor.

se

aduce

cinstire

Maicii
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IERARHIA BISERICEASCĂ

A fi în Biserică înseamnă a fi în rânduială, a te
afla sub ascultarea slujitorilor bisericeşti, a păstra
ordinea şi ierarhia în Biserică. Aşa cum ne spune
Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Efeseni,
Biserica este asemănată cu un trup, format din mai
multe mădulare, al cărui cap este Hristos (Efeseni I,
22-23). Prin Taina Sfântului Botez, „noi, cei mulŃi,
un trup suntem în Hristos, şi fiecare ne suntem
mădulare unii altora, având însă daruri felurite,
după harul ce ni s-a dat” (Romani XII, 5-6). În
Epistola către Corinteni, Apostolul Neamurilor ne
asigură că noi toŃi suntem „trupul lui Hristos şi
mădulare în parte” (1 Corinteni XII, 12, 27). Nu se
poate Biserică fără de credincioşi, dar nici Biserică
fără de preoŃi, adică slujitori. În cadrul Bisericii,
slujitorii se află într-o anume rânduială, într-o
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anume ierarhie bine determinată.
Ori de câte ori auzim cuvântul „ierarhie” ne
gândim la o scară formată din mai multe trepte.
Ierarhia bisericească este formată din cele trei trepte
de slujire sacramentală: diaconatul, preoŃia şi
episcopatul.
Diaconii formează prima treaptă din ierarhia
bisericească. Cuvântul „diacon” înseamnă slujitor.
A face diaconie înseamnă a face slujire, a ajuta pe
cineva la ceva. Diaconul nu poate oficia singur
Sfânta Liturghie şi nici altă slujbă religioasă. Nu
poate face oricine pe diaconul. Trebuie să aibă
hirotonie, adică să fie sfinŃit de către episcop. În
Sfânta Scriptură se vorbeşte în multe locuri despre
existenŃa şi lucrarea diaconilor în Biserică. Astfel, în
cartea „Faptelor Apostolilor” se arată despre
alegerea celor 7 diaconi în Biserică, din care făcea
parte şi Sfântul diacon Ştefan – întâiul martir al
Bisericii (Faptele Apostolilor VI, 6). În prima
Epistolă către Timotei, la capitolul III, se arată ce
datorii au diaconii, cum trebuie ei să fie. „Diaconii
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să fie bărbaŃi ai unei singure femei, să-şi
chivernisească bine casele şi pe copiii lor. Diaconii
trebuie să fie cucernici, nu vorbind în două feluri,
nu dedaŃi la vin mult, neagonisitori de câştig urât.
Păstrând taina credinŃei în cuget curat”.
A doua treaptă a ierarhiei bisericeşti o constituie preoŃia. În „Faptele Apostolilor”, se relatează
că Sf. Apostol Pavel şi Barnaba au hirotonit preoŃi în
Bisericile întemeiate de ei: „Şi hirotonindu-le preoŃi
în fiecare Biserică, rugându-se cu postiri, i-au
încredinŃat Domnului în Care crezuseră” (Faptele
Apostolilor XIV, 23). Sf. Apostol Petru îi îndemna
astfel pe preoŃii Bisericii: „Pe cei dintre voi care
sunt preoŃi îi îndemn eu, cel împreună-preot şi
martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei ce
va să se descopere: PăstoriŃi turma lui Dumnezeu
ce vi s-a dat în seamă, veghind asupra ei nu de
nevoie, ci de bunăvoie, după Dumnezeu, nu
pentru câştig ruşinos, ci din tragere de inimă, nu
ca şi cum aŃi fi stăpânii celor ce v-au căzut la sorŃi,
ci voi făcându-vă pilde ale turmei” (1 Petru V, 1-3).
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Ultima

treaptă

a

ierarhiei

o

formează

episcopatul. Episcopii au autoritate asupra tuturor
credincioşilor şi slujitorilor: „Drept aceea, luaŃi dar
aminte la voi înşivă şi la toată turma în care Duhul
Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriŃi
Biserica lui Dumnezeu, pe care El a câştigat-o cu
însuşi sângele Său” (F. Apostolilor XX, 28).
Biserica nu poate exista fără episcopi, deoarece ei
hirotonesc pe preoŃi şi pe diaconi.
Să dăm cuvenită ascultare şi respect tuturor
slujitorilor bisericeşti !
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BISERICA –
„POARTA CERULUI”

Cu cât ne apropiem mai mult de Biserică ne
dăm seama cât de necesară este ea pentru
mântuirea noastră personală, căci numai prin ea ne
împărtăşim de lucrarea Sfântului Duh. Din orice
unghi

privim

Biserica,

ea

este

aşezământul

dumnezeiesc care are ca menire sfinŃirea noastră. Ca
şi Mântuitorul Hristos, Biserica are mai multe
nume, prin care i se scot în relief lucrarea şi
prezenŃa în istorie.
Unul dintre cele mai frecvente nume date
Bisericii este „Poarta cerului”. Lucru confirmat şi de
o frumoasă cântare bisericească: „În Biserica
măririi Tale stând, în cer ni se pare că stăm”. Cu
alte cuvinte, în Biserică, cerul coboară pe pământ iar
pământul se înalŃă la cer. Ori de câte ori intrăm
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într-o sfântă biserică, împodobită cu sfinte icoane,
avem această senzaŃie că, de fapt, păşim pe poarta
cerului, unde îngerii psalmodiază neîncetat pe
Dumnezeu.
Atunci când Iacob a plecat, la îndemnul
părinŃilor, a avut o vedenie, cu o scară care lega
cerul de pământ şi pe care urcau şi coborau îngerii.
„Şi când s-a trezit din somn, Iacob a zis: Întradevăr, Domnul este în locul acesta, şi eu n-am
ştiut-o! Şi s-a-nspăimântat şi a zis: Cât de
înfricoşător este locul acesta!; el nu-i altceva decât
casa lui Dumnezeu; aceasta este poarta cerului”
(Facere XXVIII, 16-17).
La fiecare Sfântă Liturghie are loc pogorârea
Sfântului Duh peste darurile ce sunt puse pe Sfântul
jertfelnic. Atunci când preotul rosteşte cu glas tare
cuvintele Mântuitorului Hristos de la Cina cea de
Taină – „LuaŃi, mâncaŃi, acesta este Trupul Meu
care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor” –
începe momentul culminant al Sfintei Liturghii şi
anume transformarea pâinii şi vinului de pe Sfântul
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jertfelnic în Trupul şi Sângele lui Iisus, care ni se
oferă prin Sfânta Împărtăşanie.
Deci, la Sfânta Liturghie, în Biserică Însuşi
Iisus Hristos coboară din cer, care se jertfeşte pe
Sine pentru mântuirea noastră. Mântuitorul nu vine
singur în Biserică, El este înconjurat de sfinŃi şi de
îngeri fără număr, care iau parte cu noi la jertfa
liturgică. După ce a avut loc sfinŃirea Darurilor,
preotul rostind „Mai ales pentru prea curata, prea
binecuvântata,
Dumnezeu

mărita

născătoarea

Stăpâna
şi

noastră,

pururea

de

Fecioara

Maria”, în mod tainic coboară din ceruri Maica
Domnului, înconjurată de îngeri şi serafimi. O, deam putea vedea cu ochii sufletului toate lucrările
tainice din timpul Sfintei Liturghii!
Biserica are ca menire să ne lepădăm de toată
grija cea lumească şi să ne unim cu cele cereşti.
Sfânta Liturghie ne spiritualizează, transpunându-ne
în lumea cerească. Biserica e locul binecuvântat,
unde Dumnezeu vine să-şi cerceteze credincioşii,
ascultându-ne

rugăciunile.

Biserica

este

un
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„macrocosmos” în care este cuprinsă toată lumea,
cerească şi pământească. În Biserică se unesc divinul
cu umanul şi cele pământeşti cu cele cereşti.
Biserica este legată de Mântuitorul Hristos şi
de Pogorârea Sfântului Duh. În Biserică se intră prin
Hristos care ne-a lăsat Taina Sfântului Botez:
„Adevăr, adevăr îŃi spun, de nu se va naşte cineva
din apă şi din Duh, nu va putea să intre în
împărăŃia lui Dumnezeu” (Ioan III, 5). Nu poŃi face
parte din Biserică dacă nu eşti botezat în numele
Sfintei Treimi (Matei XXVIII, 19). Poarta Bisericii se
identifică cu Mântuitorul, care a spus despre Sine:
„Eu sunt uşa. De va intra cineva prin Mine, se va
mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla”
(Ioan X, 9).
A te rupe de Biserică prin indiferenŃă şi ură
înseamnă a te îndepărta de Dumnezeu, a ieşi din
împărăŃia Lui.
Prin

Biserică

vom

ajunge

în

împărăŃia

cerurilor, unde sunt multe locaşuri (Ioan XIV, 2),
unde este loc pentru toŃi cei ce iubesc şi cercetează
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Sfânta Biserică, umblând în toate zilele vieŃii cu
sfinŃenie şi credinŃă.
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BISERICA ESTE ASEMENEA CORĂBIEI
LUI NOE

Pentru a înŃelege mai bine ce este Biserica şi
cât este aceasta de importantă pentru salvarea
sufletelor noastre de furia patimilor şi păcatelor,
SfinŃii părinŃi au dat mai multe denumiri. Una
dintre aceste asemănări este „Corabia lui Noe”.
Despre această corabie, aflăm multe date din Sfânta
Scriptură, la cartea Facerea, capitolele VI–VIII.
Dumnezeu, văzând că oamenii, în loc să meargă pe
calea binelui şi a credinŃei, s-au împietrit în tot felul
de răutăŃi, uitând de marile binefaceri primite ca
semn al iubirii Părintelui Ceresc, s-a hotărât să-i
piardă pe toŃi. O singură familie de pe pământ
rămăsese credincioasă şi ascultătoare faŃă de
poruncile lui Dumnezeu şi anume patriarhul Noe
cu toată casa lui. Acestuia i s-a descoperit
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Dumnezeu personal şi i-a zis: „Sosit-a înaintea
feŃei Mele sfârşitul a tot omul, căci din pricina lor
s-a umplut pământul de silnicie; şi iată, Eu îi voi
pierde pe ei şi pământul. Ca urmare, tu fă-Ńi o
corabie de lemn din cel tare” (Facere, VI, 13-14).
Interesant este că Noe a construit corabia tot după
planul dat de Dumnezeu.
Multe biserici s-au construit după modelul
corabiei lui Noe, în sensul că la exterior arăta ca o
corabie gata să plutească. Corabia lui Noe avea
următoarele

dimensiuni

date

de

Dumnezeu:

„lungimea corabiei să fie de trei sute de coŃi,
lăŃimea ei de cincizeci de coŃi, iar înălŃimea de
treizeci de coŃi” (Facere VI, 15).
După ce Noe a terminat construcŃia corabiei,
Dumnezeu a făcut un legământ cu acest patriarh
biblic: „Dar cu tine voi statornici legământul Meu:
tu vei intra în corabie, tu şi împreună cu tine fiii
tăi şi femeia ta şi femeile fiilor tăi. Şi toate
dobitoacele, din toate târâtoarele, din toate fiarele
şi din tot trupul, tu vei aduce-n corabie două câte
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două, ca să le Ńii în viaŃă împreună cu tine; ele vor
fi parte bărbătească şi parte femeiască. Din tot
soiul de păsări zburătoare după fel şi din tot soiul
de dobitoace după fel şi din tot soiul de târâtoare
după fel, două câte două din toate să vină la tine,
parte bărbătească şi parte femeiască pentru
ca-mpreună cu tine să le Ńii în viaŃă. Din toate
animalele curate vei lua cu tine câte şapte perechi,
parte bărbătească şi parte femeiască, iar din
animalele

necurate

câte

o

pereche,

parte

bărbătească şi parte femeiască. De asemenea, din
păsările cerului cele curate să iei câte şapte
perechi, parte bărbătească şi parte femeiască, iar
din toate păsările cele necurate, câte o pereche,
parte bărbătească şi parte femeiască, ca să le
păstrezi soiul pe faŃa-ntregului pământ” (Facere
cap. VI, 18-20 şi cap. VII, 2-3).
Ceea ce trebuie reŃinut este faptul că în corabie
au intrat atât animale curate, cât şi necurate.
PrezenŃa celor necurate nu a întinat cu nimic
corabia; tot la fel, şi prezenŃa păcătoşilor în Biserică
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nu o spurcă şi ea rămâne tot sfântă.
Iisus Hristos a venit în lume şi s-a născut din
Fecioara Maria tocmai pentru a ne curăŃi pe noi de
păcate. El n-a venit pentru cei drepŃi şi sfinŃi, ci a
venit în mod expres ca pe noi să ne sfinŃească.
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„CORTUL MĂRTURIEI” – BISERICA

Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către
Galateni, ne spune că „legea ne-a fost dată călăuză
spre Hristos” (III, 24). Tot ceea ce avem în Noul
Testament

a

fost

profeŃit

încă

din

Vechiul

Testament. Cu alte cuvinte, putem afirma că „Noul
Testament se ascunde în cel Vechi, iar cel Vechi se
descoperă în cel Nou”. Există o strânsă legătură
între aceste două părŃi ale Sfintei Scripturi care
formează un tot unitar - Biblia sau Cartea lui
Dumnezeu.
Biserica Ńine de Noul Testament, dar ea a fost
prefigurată cu mult timp înainte, prin acel Cort al
Mărturiei, construit pe timpul lui Moise, la porunca
lui Dumnezeu (Ieşire, cap. XXV). Pe când poporul
evreu se afla în pustie, la scurtă vreme de la
eliberarea din robia egipteană, în jurul anului 1400
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î.d. Hristos, Dumnezeu a poruncit lui Moise:
„Spune-le fiilor lui Israel: Să-Mi aduceŃi prinoase:
de la tot omul pe care-l lasă inima să dea, să-Mi
strângeŃi prinoasele. Iată prinoasele pe care le vei
strânge de la ei: aur, argint şi aramă, mătase viorie,
vişinie şi stacojie, pânză de in topit şi păr de capră;
piei de berbec vopsite-n roşu, piei de culoarea
iachintului şi lemn de salcâm, untdelemn pentru
candele, miresme pentru mir şi pentru tămâia cea
binemirositoare. Piatră de sardiu şi pietre scumpe
ferecate de pus la efodul şi pieptarul preotului.
Îmi vei face Mie locaş sfânt şi Eu Mă voi arăta
întru voi. Chipul cortului şi chipul tuturor
obiectelor lui le vei face potrivit izvoadelor pe care
Eu Ńi le voi arăta în munte; aşa să le faci!” (Ieşire
XXV, 2-9).
Din aceste texte biblice reiese clar că Biserica
este

locaşul

Sfânt

construit

la

porunca

lui

Dumnezeu, care-şi face simŃită prezenŃa divină aici,
pe pământ, într-un anume loc binecuvântat. Este
foarte adevărat că Dumnezeu este Duh (Ioan IV, 24)
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şi, ca atare, El se află pretutindeni în Univers, dar
tot atât de adevărat este şi faptul că şi El a lăsat doar
anumite locuri unde îşi arată prezenŃa şi lucrarea Sa
în lume. Una din aceste dovezi este tocmai porunca
dată lui Moise de a face acest Cort Sfânt.
Poate mulŃi se întreabă cum poate locui
Dumnezeu într-un mic locaş făcut de mână
omenească! De asemenea, zic unii, cum poate
pătrunde întreaga dumnezeire în persoana lui Iisus
Hristos! Dar totul este posibil la Dumnezeu. Un
sfânt părinte spunea că „Dumnezeu este atât de
mare, încât nu poate încape în acest Univers şi se
poate face atât de mic, încât poate intra în inima
unui om”. În acest sens, avem o mărturie a lui
Hristos în Apocalipsă: „Iată, Eu stau la uşă şi bat;
de-Mi va auzi cineva glasul şi va deschide uşa, voi
intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine” (III, 20).
Cortul Mărturiei era format din două încăperi,
despărŃite printr-o catapeteasmă din pânză: Sfânta
şi Sfânta Sfintelor.
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Sfânta corespunde cu naosul şi pronaosul
Bisericii – unde stau credincioşii la rugăciune în
timpul sfintelor slujbe. În Sfânta, se află sfeşnicul cu
cele 7 candele şi masa cu pâinile punerii înainte
(adică prinoasele).
Sfânta

Sfintelor

corespunde

cu

altarul

Bisericii – locul cel mai sacru din Biserică. În
Vechiul Testament, aici intra doar arhiereul, o
singură dată pe an, aducând jertfă lui Dumnezeu. În
altar, se afla: altarul tămâierii, Chivotul sfânt (un
fel de ladă) unde se aflau cele două lespezi de
piatră, pe care erau scrise cele zece porunci sfinte.
Deasupra chivotului se aflau „heruvimii slavei,
care umbreau altarul” (Ieşirea, XXXVII, 8-9).
Heruvimii de la altar prefigurau icoanele din Noul
Testament.
În orice Biserică se află icoane. Unde nu sunt
icoane, acolo nu este Biserică! Icoana este ochiul lui
Dumnezeu care ne priveşte. Chivotul închipuia
prezenŃa lui Dumnezeu în Cortul Mărturiei. La
acest sfânt locaş de rugăciune şi jertfă, de sărbătorile
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religioase, venea tot poporul să aducă prinos de
mulŃumire şi închinăciune lui Dumnezeu.
Cortul Sfânt se numea şi Cortul Mărturiei,
deoarece avea menirea să dea mărturie despre
prezenŃa şi lucrarea lui Dumnezeu în istoria
poporului ales. În Biserică, trebuie să mărturisim cu
toŃi aceeaşi credinŃă şi să avem aceeaşi dragoste.
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BISERICA - „TEMPLUL CEL SFÂNT”

Din Sfânta Scriptură aflăm că, de-a lungul
anilor, oamenii au ales anumite locuri pentru a
aduce jertfe şi rugăciuni lui Dumnezeu. La început
au fost ridicate simple altare de piatră în locurile
înalte; Sichemul, Bethelul (Fac. XXXIII, XX, XXV,
XVII), Ebalul, Garizimul (Deut. XXVII, 4, Ioan IV,
2-21), apoi locaşuri anume construite, în urma unui
plan numit de Dumnezeu direct – cum a fost
construirea Cortului mărturiei.
De acest cort sfânt evreii s-au folosit până pe
vremea regelui Solomon, care a primit poruncă să
construiască un măreŃ templu (3 Regi VI-VIII), pe
care Iisus l-a numit „Casa Tatălui ceresc” (Luca II,
49; Ioan II, 14). IntenŃia de a construi acest templu
sfânt a avut-o psalmistul David, regele iudeilor,
care a fost oprit de Dumnezeu pentru că săvârşise
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două mari păcate strigătoare la cer: desfrânare şi
ucidere. Solomon a fost fiul regelui David, care a
dus la îndeplinire porunca tatălui său.
„Şi a fost că la patru sute patruzeci de ani
după ieşirea fiilor lui Israel din Egipt, în cel de al
patrulea al domniei lui Solomon peste Israel, în
luna a doua, a început el să-I zidească Domnului
casă” (3 Regi,VI, 1). Ca şi Cortul, Templul Sfânt de
la Ierusalim a fost zidit după schiŃa şi dimensiunile
date de Dumnezeu personal şi anume „lungimea
era de 60 de coŃi, lat de 20 şi înalt de 30 de coŃi”.
Pridvorul de dinaintea templului era lung de 20 de
coŃi, corespunzând cu înălŃimea templului, şi lat de
10 coŃi înaintea templului. Templul era format din
Sfânta Sfintelor sau Altarul şi Sfânta – unde intrau
slujitorii templului.
Templul

Vechiului

Testament

a

fost

o

prefigurare a Bisericii Noului Testament. El era
considerat locul cel mai sfânt al evreilor – unde se
întâlneau la marile sărbători religioase. Templul din
Ierusalim a avut un important rol la unitatea
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spiritual – naŃională a poporului ales. Tot la fel şi
Biserica în cadrul poporului nostru, a jucat un mare
rol la menŃinerea conştiinŃei naŃionale şi la întărirea
credinŃei religioase. Pe bună dreptate, Eminescu,
marele poet naŃional al neamului nostru, spunea că
„Biserica este maica neamului nostru strămoşesc”.
Deosebit de acest templu istoric, Sfânta
Scriptură ne mai vorbeşte şi de un „templu
spiritual”, prin care se înŃelege trupul. „DărâmaŃi
templul aceasta – a zis Iisus – şi în trei zile îl voi
ridica. El le vorbea de templul trupului Său”
(Ioan II, 21).
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BISERICA – LOC DE ÎNCHINĂCIUNE

Biserica este un locaş binecuvântat, unde cei
credincioşi se adună pentru a aduce cinstire şi
închinăciune lui Dumnezeu. Aici ne adăpăm
sufletele din fântâna Evangheliei şi ne hrănim din
dumnezeieştile Taine. Biserica este „Casa lui
Dumnezeu”, locul sfânt unde Dumnezeu coboară
din ceruri şi îi cercetează pe oameni şi le ascultă
rugăciunile împlinindu-le cererile, le binecuvântează viaŃa şi toate strădaniile.
În Biserică îl simŃim pe Dumnezeu ca pe o
realitate vie, care ne împărtăşeşte din harurile Sale
Sfinte. Biserica este locul de întâlnire cu Dumnezeu,
dar şi de înălŃare sufletească. Ori de câte ori intrăm
în Biserică, avem impresia că ne aflăm pe un munte
înalt, de unde cerul se vede aşa de aproape…
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Biserica nu se construieşte pe orice loc, ci în
centrul aşezărilor şi, de obicei, pe un loc mai înalt.
Ea este cetatea ce trebuie să vegheze asupra tuturor
şi-n acelaşi timp toŃi să privească spre ea.
În Vechiul Testament se spune că, pe timpul
lui Moise, toŃi cei care erau muşcaŃi de şerpii
veninoşi şi priveau cu credinŃă la un şarpe de pe
Cruce se vindecau (Ieşire, cap. 21). Tot aşa se
întâmplă şi cu noi, cei care suntem muşcaŃi de tot
felul de păcate şi fărădelegi: avem nevoie să ne
îndreptăm întreaga fiinŃă spre Biserică - locul
prezenŃei tainice a lui Dumnezeu – pentru a ne
mântui.
Altarul bisericii ortodoxe este orientat spre
răsărit, de unde a venit „Soarele dreptăŃii” Iisus
Hristos, care ne luminează cu lumina cunoştinŃei.
De fiecare dată când intră în Biserică sicriul unui
decedat,

se

orientează

cu

faŃa

spre

răsărit,

arătându-se prin aceasta credinŃa în Hristos, care a
venit de la Răsăritul cel de sus. De asemenea, şi noi
stând la rugăciune în Biserică sau în căsuŃele
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noastre, ne închinăm întotdeauna cu faŃa spre
răsărit, de unde ştim că a apărut steaua ce a vestit
lumii întregi naşterea lui Iisus Hristos.
Din punct de vedere al construcŃiei, orice
biserică se zideşte fie în formă de „corabie”, fie de
„cruce”.
Orice Biserică, indiferent în ce stil arhitectonic
este construită, are deasupra o turlă sau mai multe,
precum şi o cruce ridicată în văzul tuturor celor care
trec pe lângă ea. Pe turlă, în interior, se pictează
icoana Mântuitorului numită „Pantocrator”, care
înseamnă „AtotŃiitorul”, cât şi „Proniatorul”, adică
„Cel prin care toate s-au făcut, cel care poartă grijă
de toate”.
În jurul Pantocratorului se află mulŃi îngeri
care participă la liturghia cerească alături de Iisus
Hristos. Turla Bisericii este ca o fereastră deschisă, o
scară de ridicare a minŃii spre cer, de unde
Dumnezeu trimite darurile Duhului Sfânt. Crucea
de deasupra turlei este ca un steag al biruinŃei. Ea
este semnul împăcării noastre cu Dumnezeu prin
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jertfa de pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos.
Crucea ne arată că în ea se află Trupul şi Sângele
Lui sub chipul Sfintei Împărtăşanii.
Crucea ne îndeamnă să ne închinăm ori de
câte ori trecem pe lângă o biserică!
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ALTARUL BISERICII

În orice Biserică este un altar, care întotdeauna
trebuie orientat spre răsărit, de unde a venit Iisus
Hristos! Altarul este cel mai sfânt loc din Biserică.
Biserica este sfântă şi plină de slavă dumnezeiască;
locul cel mai sacru şi mai tainic, unde Dumnezeu îşi
face vădită prezenŃa, este altarul. Se numeşte aşa
atât pentru că este ridicat mai sus decât celelalte
părŃi ale Bisericii, cât şi pentru că în el se află
Sfântul jertfelnic, pe care se săvârşeşte jertfa cea
fără de sânge şi anume SFÂNTA LITURGHIE.
Jertfelnicul este format dintr-o masă de obicei
pătrată, făcută din lemn sau piatră, care se sfinŃeşte
prin ungere cu Sfântul Mir de către arhiereu şi prin
stropire cu apă sfinŃită. În Vechiul Testament,
jertfelnicul se stropea cu sângele animalelor jertfite,
devenind după aceasta loc de „mare sfinŃenie”. Era
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atât de sfânt jertfelnicul, încât cel ce se atingea de el
sau cele ce se aşezau pe el deveneau sfinte. În
altarul cel sfânt din Vechiul Testament nu avea voie
să intre decât arhiereul, o dată pe an. Atunci când
intra

să

aducă

jertfa

Domnului

Dumnezeu,

arhiereul era legat la un picior cu o sfoară, pentru
ca, în caz că se întâmpla să moară în timpul slujbei
din vreo oarecare pricină, să poată fi scos de acolo.
Nimeni nu îndrăznea să intre în altar. Este
regretabil că mulŃi dintre noi nu sunt conştienŃi de
aceste vii realităŃi din Biserică.
În altar, preotul nu slujeşte niciodată singur, ci
împreună cu el este, în mod nevăzut, Iisus Hristos,
care slujeşte şi care se lasă jertfit de către preot. Cu
preotul se roagă şi cântă îngerii şi sfinŃii care stau în
jurul Maicii Domnului. Altarul este locul de slujire
al preotului, unde comunică direct cu Dumnezeu şi
unde aduce sfânta jertfă cea fără de sânge. Tocmai
pentru că altarul este atât de sfânt, în el nu au voie
să intre femeile şi nici chiar toŃi bărbaŃii: numai unii
cu dezlegare şi binecuvântare de la preot sau de la
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arhiereu. În Sfânta Scriptură avem multe dovezi
prin care ni se arată pedepsirea groaznică a celor ce
profanau altarul sau locaşul de închinăciune.
Este binecunoscut din Vechiul Testament
episodul cu acel rug aprins, văzut de Moise, în plină
zi, care, spre mirarea lui, nu se mistuia. Deodată,
din acel rug în flăcări, s-a auzit un glas puternic:
„...scoate-Ńi încălŃămintea din picioare, că locul pe
care stai este pământ sfânt! ” (Ieşire, cap. 3). În acel
rug era prezent însuşi Dumnezeu, care-i vorbea lui
Moise. Dacă acesta era aşa de sfânt – deoarece
coborâse pentru un moment Dumnezeu sub chip de
foc strălucitor -, cu atât mai sfânt este altarul, unde
Dumnezeu este prezent în permanenŃă prin Sfânta
Împărtăşanie, cu care se identifică. „A-Ńi scoate
încălŃămintea” înseamnă a te lăsa de păcate, de rele
şi necurăŃie, a umbla curat sufleteşte cât şi trupeşte
înaintea lui Dumnezeu.
Altarul este prevăzut cu două uşi laterale,
numite „uşi diaconeşti”. Pe uşa împărătească, din
mijloc, intră numai slujitorii în timpul sfintelor
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slujbe, când sunt îmbrăcaŃi cu sfintele veşminte, iar
pe uşile diaconeşti pot intra anumiŃi credincioşi
pentru unele probleme foarte urgente. Când se intră
în altar se fac închinăciuni până la pământ, cu multă
evlavie.
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INTERIORUL ALTARULUI BISERICESC

Altarul este partea dinspre răsărit a Bisericii,
unde slujeşte preotul. Acest loc este cel mai sacru,
deoarece în el are loc săvârşirea Sfintei Liturghii. La
orice Sfântă Liturghie, se coboară din ceruri Duhul
Sfânt peste Sfintele Daruri puse pe Jertfelnic,
transformându-le în Trupul şi Sângele Mântuitorului
Iisus Hristos.
În altar se intră cu toată cuviinŃa, cu toată
curăŃenia

sufletească

şi

trupească.

Pe

uşile

împărăteşti nimeni dintre cei credincioşi nu are voie
să intre. Nici chiar să meargă prin faŃa Sfântului
Altar, atunci când uşile sunt deschise şi dvera
ridicată. Deoarece mulŃi nu putem intra în altar, este
bine să ştim ce se află în el.
Altarul are în interior trei părŃi delimitate şi cu
rosturi bine definite:
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SFÂNTA MASĂ, prestolul sau jertfelnicul,
care este aşezat în mijlocul Sfântului Altar. Sfânta
Masa semnifică mormântul Mântuitorului Hristos.
Ea se construieşte de obicei din piatră, iar în unele
cazuri din lemn. Atunci când se sfinŃeşte altarul, se
pune la fiecare din cele patru colŃuri ale Sfintei Mese
câte un sfânt evanghelist pictat sau brodat. Aceşti
evanghelişti semnifică predicarea Evangheliei în
toate cele patru colŃuri ale lumii. Sfântă Masă are
deasupra mai multe acoperăminte, dintre care unul
de pânză numită cămaşă, care trebuie să vină până
jos. Această pânză semnifică giulgiul cu care a fost
înfăşurat

Trupul

Mântuitorului

la

îngropare.

Întotdeauna, la picioarele Sfintei Mese se pun de
către arhiereu moaşte de sfinŃi martiri, iar, în lipsa
acestora, se toarnă Sfântul şi Marele Mir şi
aromate. Pe Sfânta Masă se află următoarele obiecte:
1. Sfântul Antimis, pe care este imprimată
„punerea în mormânt a Domnului Hristos”. Este
confecŃionat dintr-o pânză de in sau de mătase, în
formă de pătrat, cu latura de aproximativ 50 cm.
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Cuvântul „antimis” înseamnă „în loc de masă”. Cu
alte cuvinte, în caz de necesitate (război sau
calamitate naturală), când nu există Sfânta Masă, se
poate oficia Sfânta Liturghie direct de pe acest
Antimis. Fără Antimis însă nu se poate oficia Sfânta
Liturghie. El se sfinŃeşte numai de episcopul
eparhiei (fiecare episcop la numirea sa în eparhie dă
un antimis la fiecare biserică din eparhia unde a fost
numit). La rândul lui, Sfântul Antimis se înfăşoară
într-o altă pânză, numită liton, care preînchipuie
Sfânta Năframă de pe capul Mântuitorului Hristos
(Ioan XX,7). Antimisul este aşezat la mijlocul Sfintei
Mese.
2. Peste el se află aşezată Sfânta Evanghelie
care, de obicei, are coperte metalice.
3. Tot pe Sfânta Masă se află un chivot, un fel
de machetă a bisericii, în miniatură, unde se păstrează Sfânta Împărtăşanie. Sfânta Împărtăşanie din
Chivot se foloseşte pentru împărtăşirile grabnice,
când nu se face Sfânta Liturghie, pentru împărtăşit
bolnavii la spitale sau în alte cazuri deosebite.
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4. Sfânta Cruce, folosită pentru diferite
binecuvântări în timpul Sfintelor slujbe.
5. Liturghierul – cartea ce cuprinde toată
rânduiala Sfintei Liturghii cât şi a celorlalte slujbe
bisericeşti: vecernia şi utrenia.
6. Unul sau mai multe sfeşnice pentru aprins
lumânări în timpul săvârşirii ritualului religios. De
asemenea, se mai află o candelă, care se aprinde
mai înainte de a începe slujba bisericească.
În afară de Sfânta Masă, în altar se mai află
două locuri importante, şi anume Proscomidiarul şi
Veşmântarul.
PROSCOMIDIARUL se află în partea de
miazănoapte a altarului şi închipuieşte „peştera”
din Betleem, unde s-a născut Iisus Hristos. Aici se
pregătesc darurile din care se săvârşeşte Sfânta
Împărtăşanie: prescura, vinul şi apa, precum şi
sfintele vase şi obiectele necesare la acest ritual, cum
ar fi Potirul, Discul, Copia, SteluŃa, LinguriŃa şi
sfintele acoperăminte sau procoveŃe.
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VEŞMÂNTARUL este locul unde se Ńin
sfintele veşminte cu care se îmbracă slujitorii
bisericeşti în timpul sfintelor slujbe. Veşmintele
preotului se compun din: epitrahil, felon, stihar,
brâu, mânecuŃe. Pentru fiecare, sunt rugăciuni
speciale la îmbrăcare.
Veşmintele şi toate obiectele care se folosesc la
sfintele slujbe se sfinŃesc când se folosesc pentru
prima dată în Biserică.
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CATAPETEASMA BISERICII

În orice Biserică ortodoxă, altarul este despărŃit de naos printr-o catapeteasmă, făcută din
lemn sau din zidărie. Catapeteasma este semnul
după care se cunoaşte felul Bisericii, dacă este
ortodoxă, catolică sau protestantă.
La bisericile catolice, în loc de catapeteasmă se
află un mic gărduŃ despărŃitor, iar la cele
protestante catapeteasma lipseşte cu desăvârşire.
Catapeteasma joacă un rol important în educaŃia
religioasă a celor din Biserică. Ea este numită de
sfinŃii părinŃi „Poarta cerului”.
Catapeteasma este ca o carte de religie
deschisă, din care descifrăm alfabetul credinŃei
ortodoxe. Icoanele de pe catapeteasmă sunt aşezate
de obicei pe trei rânduri: în primul rând se află
marile icoane împărăteşti, cu chipul Mântuitorului
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Iisus Hristos – în partea dreaptă şi Maica Domnului
având pruncul în braŃe – în partea stângă.
În rând cu icoana Domnului Hristos se află
icoana hramului (sfântul ocrotitor al bisericii
respective), situată în partea dreaptă a catapetesmei,
lângă peretele exterior al bisericii. De partea
cealaltă, în rând cu icoana Maicii Domnului, se află
icoana Sfântului Ioan Botezătorul, a Cuvioasei
Parascheva sau a altui mare sfânt al Bisericii.
Pe cele două uşi diaconeşti, pe care se intră
sau se iese din altar, se află zugrăvite de obicei
chipurile celor doi arhangheli; Mihail şi Gavriil. Pe
uşile împărăteşti se află pictată icoana Buneivestiri:
îngerul Gavriil aducând vestea cea bună Fecioarei
Maria, că ea îl va naşte pe Iisus Hristos – Fiul lui
Dumnezeu.
Deasupra uşilor împărăteşti se află zugrăvită
„mahrama Sfintei Veronica”, chipul cel nefăcut de
mână, iar în unele biserici „Cina cea de Taină“.
Pe rândul al doilea de icoane sunt pictaŃi cei
doisprezece

SfinŃi

Apostoli,

care

au

vestit
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Evanghelia la toate popoarele, după porunca dată
de

Mântuitorul

(Matei

XXVIII

19).

În locul

apostolului Iuda Iscarioteanul, care l-a trădat pe
Mântuitorul, se află Matia, ales prin tragere la sorŃi.
„Cei doisprezece SfinŃi Apostoli, ne spune Iisus,
vor sta pe cele douăsprezece scaune de judecată”,
unde vor fi martori la judecata universală făcută de
Mântuitorul Iisus Hristos la sfârşitul lumii.
În iconografia ortodoxă mai întâlnim pe
Sfântul Apostol Pavel – Apostolul Neamurilor; el
i-a întrecut pe toŃi apostolii în propovăduirea
Evangheliei la popoarele păgâne.
Pe al treilea rând de icoane, sus, se află şirul
tuturor profeŃilor Vechiului Testament, care au
prorocit naşterea Mântuitorului Hristos şi Patimile
lui cele mântuitoare pentru toŃi oamenii. ProfeŃii au
fost „înainte mergătorii lui Mesia”, ei l-au descris
pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos.
Catapeteasma se constituie ca o sinteză în
imagini a Vechiului şi Noului Testament.
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Catapeteasma

accentuează

caracterul de taină al sfintelor slujbe.

şi

mai

mult
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INTERIORUL BISERICII

Orice Biserică seamănă pe dinăuntru cu o
corabie sau cu o cruce ale cărei aripi sunt deschise,
gata de a se înălŃa la ceruri. Atunci când intrăm în
Biserică suntem feriŃi de furia valurilor şi a
patimilor omeneşti! Biserica este, de aceea, numită
şi limanul sau portul mântuirii, unde găsim pacea
sufletească de care avem mare nevoie.
În exterior, Biserica este un întreg, o singură
clădire, însă în interior ea este compartimentată în
trei părŃi bine delimitate, şi anume: altarul, naosul
şi pronaosul.
Altarul este locul dinspre răsărit, unde preotul
oficiază slujbe. El se mai numeşte şi Sfântul
jertfelnic, deoarece în el se săvârşeşte jertfa fără de
sânge – Sfânta Liturghie. Altarul este separat de
restul Bisericii printr-o catapeteasmă împodobită cu
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sfinte icoane. În altarul bisericii intră numai
slujitorii ei, pe una dintre cele trei uşi cu care este
prevăzută.
După altar, următoarea parte componentă a
Bisericii este naosul. Aici stau credincioşii în timpul
sfintelor slujbe. El se mai numeşte şi sânul bisericii,
deoarece

se

ridică

în

mijlocul

locaşului

de

închinăciune. În naos se află următoarele obiecte:
două iconostase, aşezate în faŃa sfântului altar –
unul pe partea dreaptă şi altul pe partea stângă. Pe
aceste iconostase se află chipul Mântuitorului, al
Maicii Domnului, al hramului, sau cu unele
praznice împărăteşti. Când sărutăm aceste sfinte
icoane, trebuie să facem cel puŃin o închinăciune, cu
toată evlavia. Pe icoane nu se pun bani, căci e mare
păcat. Icoana este un obiect sfânt şi nu trebuie
întinat cu nimic.
În spatele acestor iconostase se află de obicei
un sfeşnic mare, cu trei becuri sau lumânări, care se
aprind în timpul sfintelor slujbe. Cele trei lumânări
aprinse preînchipuie Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi
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Sfântul Duh, care formează o singură dumnezeire.
Lumânările pe care le aprindem este bine să fie
din ceară curată sau dintre cele pe care le foloseşte
Biserica. Să evităm a cumpăra lumânări care nu
sunt

sfinŃite

şi

binecuvântate

de

Biserică.

Lumânările, calendarele, icoanele au fost şi trebuie
să rămână monopolul Bisericii.
În mijlocul naosului se găseşte, suspendat de
turlă, un policandru, în care se aprind lumânări sau
becuri electrice. Ori de câte ori aprindem o
lumânare, gândul ne poartă la Mântuitorul Hristos,
care a zis: „Eu sunt lumina lumii!” A aprinde o
lumânare

înseamnă

deci

a

aduce

Domnului

Dumnezeu o jertfă. Izvorul luminii este Dumnezeu,
care a zis în prima zi a creaŃiei „Să fie lumină” iar
în a patra zi a creaŃiei a făcut luminătorii de sus:
soarele, luna şi stelele.
Pantocratorul

are

zugrăvit

chipul

lui

Dumnezeu sau al Mântuitorului, care poartă grija
Bisericii, cât şi întregii creaŃii. În faŃa iconostaselor,
aproape de peretele exterior al Bisericii, lângă
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fereastră, se află de o parte şi de alta două strane ale
cântăreŃilor.
Strana este locul unde cântă dascălul bisericesc sau cântăreŃul, împreună cu alŃi credincioşi.
Este în spiritul Bisericii ca la toate slujbele să cânte
întreaga biserică, toŃi cei prezenŃi, după cum ne
îndeamnă psalmistul David: „Toată suflarea să
laude pe Domnul”. Atunci când toŃi credincioşii
cântă, simŃi cu adevărat că biserica e vie.
În partea de miazăzi a naosului se află scaunul
arhieresc, unde stă arhiereul când participă la
sfintele slujbe. El preînchipuie şi locul şederii
Mântuitorului Hristos – Arhiereul cel mare şi
veşnic.
Atunci când preotul cădeşte Biserica, se
opreşte în faŃa acestui tron arhieresc, cădelniŃând de
trei ori în numele Sfintei Treimi. De asemenea, în
unele Biserici, în partea de miazănoapte a naosului,
se află amvonul, de unde se citeşte Evanghelia, de
obicei de către diacon. De jur împrejurul Bisericii se
află străni, un fel de scaune, unde stau cei mai în
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principale

din

timpul

slujbelor e bine să ne ridicăm şi să ne închinăm.
Partea a treia, din interiorul bisericii, poartă
numele de pronaos, care la unele locaşuri de cult
este despărŃit prin nişte stâlpi sau un mic zid. Aici,
în vechime, stăteau catehumenii, adică aceia care se
pregăteau să primească botezul. Tot aici se
păstrează cazanul pentru botez sau colimvitra. În
pronaos astăzi stau de obicei femeile.
După rânduiala bisericească, femeile trebuie să
stea cu capul acoperit, pe partea stângă, iar bărbaŃii
cu capul descoperit, pe partea dreaptă.
Biserica este un loc sfânt, unde trebuie să stăm
cu toată cuviinŃa.
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PICTURA BISERICII

Icoanele sunt ca nişte ochi strălucitori pe care
se văd lacrimile iubirii lui Dumnezeu. Ele sunt
purtătoare de lumină şi har ceresc.
Tot ce este mai frumos şi mai sfânt este redat
prin sfintele icoane, care au marele dar de a ne
transpune în lumea cerească. Icoanele sunt asemenea curcubeelor, înfrumuseŃând cerul dumnezeiesc
al Bisericii.
Istoria

icoanelor

se

pierde

în

negura

vremurilor, ele fiind chiar mai vechi decât Biserica
însăşi, care a luat fiinŃă în ziua de Rusalii. Icoanele
datează de pe vremea lui Moise, când Dumnezeu
I-a spus să facă două chipuri (adică icoane) cu
heruvimi: „Vei face o perdea Ńesută-n violet,
purpuriu şi stacojiu, în in topit; cu heruvimi o vei
face, lucraŃi cu iscusinŃă“ (Ieşire XXVI, 31). În faŃa
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acestor icoane se rugau slujitorii de la Cortul sfânt şi
cei care intrau în templu pentru a lua parte la cultul
religios mozaic. Dumnezeu îl asigură pe Moise că,
între cei doi heruvimi aflaŃi deasupra chivotului
sfânt, se va arăta ori de câte ori va fi nevoie.
Aceste chipuri de heruvimi, în cadrul cultului
iudaic, le găsim în permanenŃă în mare cinste la
poporul ales de Dumnezeu ca din mijlocul lui să se
nască Mesia. Fiind voite şi binecuvântate de
Dumnezeu, icoanele au fost preluate şi amplificate
de cultul creştin ortodox.
Icoanele, ca de altfel şi catapeteasma din faŃa
altarului, ne arată ce fel de biserică este un anume
locaş de cult. Acolo unde întâlnim biserici cu statui,
în locul icoanelor, avem de-a face cu locaşuri de cult
catolice. Acolo unde nu întâlnim nici icoane şi nici
statui religioase, avem de-a face cu locaşuri de cult
protestante, care inspiră o mare răceală în timpul
rugăciunii. Una este atmosfera de rugăciune într-o
biserică frumos împodobită cu sfinte icoane şi alta
este într-o sală de aşteptare pe peronul gării, unde
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nu vezi nici o icoană. Icoanele ne ajută să ne înălŃăm
mintea şi inima spre cele cereşti. Ceea ce au văzut şi
au auzit SfinŃii Apostoli şi Evanghelişti de la
Mântuitorul Hristos au redat în cărŃile şi icoanele
rămase de la ei.
TradiŃia ne spune că Sfântul Apostol şi
Evanghelist Luca a fost primul pictor, de la care
ne-a rămas chipul Mântuitorului Iisus Hristos.
De asemenea, cea mai veche icoană având
chipul lui Iisus este mahrama Sfintei Veronica, acel
prosop cu care a şters faŃa lui Hristos în ziua
răstignirii Lui şi pe care s-a imprimat imaginea Lui.
Sfântul Grigorie Teologul spune că „pictura
Bisericii este pentru cei neînvăŃaŃi ceea ce este
scrierea pentru cei învăŃaŃi.” Icoanele formează
cartea de religie care stă mereu deschisă din care să
citească orice persoană, indiferent de vârstă şi de
stare socială.
Pictarea Bisericii nu se face la voia întâmplării,
ci după o anume rânduială, care poartă numele de
erminie şi care a fost stabilită de SfinŃii PărinŃi.
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Potrivit erminiei, în altar se pictează, în partea de
sus, adică pe tavan, Maica Domnului cu pruncul
Iisus în braŃe, stând pe tron împărătesc, înconjurată
de îngeri. Pe pereŃii altarului sunt pictaŃi SfinŃii Trei
Ierarhi: Vasilie cel Mare, Grigorie şi Ioan Gură de
Aur. La proscomidiar se pictează de obicei
Mântuitorul Hristos în Potir.
În naos, icoanele sunt distribuite după
următoarea rânduială: pe turla din mijloc, este
pictat Iisus Hristos – Pantocratorul; pe pereŃii turlei,
SfinŃii Apostoli şi Evangheliştii Mântuitorului. În
rânduri, pe bolte, sunt pictate, în dreapta, Naşterea
lui Iisus şi, în stânga, Învierea Domnului Hristos.
Atât pe dreapta cât şi pe stânga, pe pereŃii din
interiorul bisericii, sunt pictate diferite scene din
viaŃa Mântuitorului şi chipurile unor sfinŃi mai
importanŃi din calendarul bisericesc.
În exterior, deasupra uşii de intrare în biserică,
se află icoana Sfintei Treimi sau a hramului.
Orice biserică, după ce se pictează, se sfinŃeşte
de către arhiereu. După sfinŃire, icoanele devin
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purtătoare de har ceresc.
Orice icoană sfinŃită este ochiul lui Dumnezeu
care ne priveşte. Cinstirea icoanelor nu vine în
contradicŃie cu porunca a treia din Decalog.
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SFINłIREA BISERICII

SfinŃirea locaşului de închinăciune este unul
dintre cele mai importante şi mai înălŃătoare
momente din viaŃa Bisericii. La sfinŃire, Biserica ne
uneşte cu Mântuitorul Hristos, prin Duhul Sfânt
care se revarsă din plin în timpul slujbei de
târnosire.
Slujba de sfinŃire a Bisericii ca locaş de
rugăciune şi de închinăciune are o istorie veche,
datând de pe vremea lui Moise (1400 î. d. Hr.), care
a primit poruncă de la Dumnezeu ca, după
terminarea cortului sfânt, să-l sfinŃească.
SfinŃirea mare a Bisericii o face numai
episcopul sau arhiereul, care vine însoŃit de un
sobor de preoŃi şi diaconi. Înainte de a începe slujba
de sfinŃire, eclesiarhul sau unul dintre preoŃii sau
diaconii rânduiŃi de episcop trebuie să ia bine
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seama ca, la biserica urmând a fi sfinŃită, să
pregătească următoarele materiale necesare acestui
ritual religios: ceară curată, smirnă, aloe, tămâie,
marmură pisată, sfântul şi marele Mir, un litru de
apă de trandafir, săpun, burete, procoveŃe pentru
şters jertfelnicul, patru evanghelişti zugrăviŃi care se
pun la cele patru colŃuri ale Sfintei Mese din altar,
antimis, untdelemn, lumânări, prosop, cădelniŃă,
apă, busuioc.
Slujba de sfinŃire sau de târnosire a bisericii se
face astfel: în dimineaŃa zilei stabilite pentru sfinŃire
(o duminică sau o zi de sărbătoare), parohul
împreună cu preoŃii îmbrăcaŃi în sfintele veşminte şi
înconjuraŃi de mulŃimea credincioşilor cu lumânări
aprinse în mâini, în cântări religioase şi în sunetul
clopotelor, primesc pe episcop sau pe arhiereul
delegat să facă slujba de sfinŃire. După ce dă
binecuvântarea de începere a slujbei de târnosire, se
face ectenia mare, se citesc paremii şi trei rugăciuni
speciale, după care toŃi înconjoară biserica. Apoi,
episcopul loveşte cu Crucea în uşa închisă a Bisericii
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şi zice de trei ori: „DeschideŃi porŃile voastre şi va
intra împăratul slavei”. Iar, din interiorul Bisericii,
preotul care Ńine bine uşa închisă zice cu glas tare:
„Cine

este

răspunde:

împăratul
„Domnul

slavei?”
puterilor.

Şi

episcopul

Acesta

este

împăratul salvei” (Ps. 23). După aceasta, se
deschide uşa Bisericii şi episcopul cu tot soborul şi
credincioşii intră în biserică, unde se face, în
mijlocul bisericii, slujba sfinŃirii apei (aghiazma).
Episcopul intră apoi în altar împreună cu
preoŃii şi începe slujba sfinŃirii Sfintei Mese
(jertfelnicul) numită şi Prestol. El pregăteşte sfintele
moaşte, le unge cu sfântul Mir, le aşează într-o cutie
de argint, le cădeşte şi le fixează la piciorul Sfintei
Mese. Se toarnă ceară topită amestecată cu multe
aromate, se acoperă totul cu ciment şi ipsos, se aduc
apă, burete, prosop, după care episcopul citeşte o
rugăciune specială, iar preoŃii spală şi şterg
jerfelnicul, adică Sfânta Masă.
Episcopul stropeşte de trei ori jertfelnicul cu
aromate, ia apoi Sfântul şi Marele Mir, îl amestecă
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cu puŃin vin şi untdelemn curat şi face cu el trei
Cruci pe lespedea Sfintei Mese. La fel se unge şi
chipul Crucii, marginea şi piciorul Sfintei Mese.
Episcopul lipeşte icoanele celor patru Evanghelişti
cu ceară topită la colŃurile Sfintei Mese, aşează
Chivotul, Evanghelia, Crucea, sfeşnicele şi apoi se
cădeşte Sfânta Masă şi tot altarul.
În final, episcopul merge şi unge cu Sfântul şi
marele Mir în formă de Cruce pereŃii bisericii,
începând de la altar, naos, pronaos, atât în interior
cât şi în exterior. Apoi, episcopul citeşte o rugăciune
de mulŃumire şi începe Sfânta Liturghie.
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CUM SĂ NE RUGĂM ÎN BISERICĂ

A te duce la Casa Domnului înseamnă a te
întâlni cu Cel care a făcut „cerul şi pământul”.
Biserica este locul cel mai sfânt din lume, unde
Dumnezeu sălăşluieşte în „duh şi adevăr”, în carne
şi oase, prin Sfânta Împărtăşanie – Trupul şi
Sângele Mântuitorului.
O veche şi frumoasă cântare religioasă spune
că: „În Biserica Slavei Tale stând, în Cer ni se pare
a sta, Doamne!”.
Pentru că Biserica este sfântă, reprezentând
locaşul prezenŃei reale a lui Dumnezeu, nu ne
putem ruga oricum; orice rugăciune pe care o facem
în Biserică trebuie să-L preamărească pe Dumnezeu,
apoi să-I mulŃumim pentru toate câte ne-a dăruit şi
în cele din urmă să cerem cele ce sunt de folos
pentru mântuirea noastră şi pentru binele celor din
jurul nostru.
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După ce ne-am pregătit trupeşte şi sufleteşte,
să ne îndreptăm paşii spre locaşul sfânt de
închinăciune. Atunci când mergem la Sfânta
Biserică, să avem bucuria sfântă pe care o avea
psalmistul David, care spunea: „Bucuratu–m-am
când mi-am zis: să mergem în casa Domnului” (Ps.
121, 1-2). „Cât de iubite sunt locaşurile tale,
Doamne al puterilor”.
Faptul că Biserica este locaşul Sfânt pentru
rugăciune ni-l confirmă Însuşi Iisus Hristos, fiul lui
Dumnezeu, care a spus la intrarea în Templul din
Ierusalim: „Casa Mea casă de rugăciune se va
chema” (Matei XXI, 13).
Iisus Hristos a venit din ceruri pe pământ ca să
se jertfească pentru noi, să ne spună ce să facem ca
să ne mântuim. „Odată, fiind Iisus într-un loc şi
rugându-se, când a încetat, unul dintre ucenicii
Lui I-a zis: „Doamne, învaŃă-ne să ne rugăm, aşa
cum şi Ioan i-a învăŃat pe ucenicii lui” (Luca XI, 1).
ViaŃa lui Iisus a fost neîncetat o rugăciune, o
continuă convorbire cu Dumnezeu – Tatăl. Modelul
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suprem de rugăciune îl avem la Mântuitorul
Hristos, care a spus în predica de pe Munte: „Iar
când vă rugaŃi, nu spuneŃi multe, ca păgânii, că
acestora li se pare că prin vorbăria lor vor fi
ascultaŃi. Deci nu vă asemănaŃi lor, că Tatăl vostru
ştie de ce aveŃi trebuinŃă, mai înainte de a cere voi
de la El. Aşadar, voi aşa să vă rugaŃi: Tatăl nostru
Carele eşti în ceruri, sfinŃească–se numele Tău,
vină împărăŃia 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 iartă nouă greşelile
noastre, precum şi noi iertăm greşiŃilor noştri. Şi
nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăveşte de CelRău ” (Matei VI, 7 - 13).
Această rugăciune este cuprinzătoare, prin ea
se exprimă toate dorinŃele noastre către Dumnezeu,
în ea îşi găsesc alinare sufletele noastre. Pe lângă
această rugăciune, SfinŃii PărinŃi ne-au mai învăŃat
şi alte rugăciuni, pe care să le rostim în Biserică.
Atunci când intrăm în Biserică, să ne facem cu
evlavie semnul sfintei cruci, zicând din adâncul
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inimii noastre: „Intra-voi în Casa Ta, Doamne,
închina-mă-voi în Biserica Ta, îndreptează înaintea Ta calea mea…”.
Odată intraŃi în Biserică, să ne îndreptăm paşii
spre Sfântul Altar, să sărutăm icoanele de pe
iconostas, apoi să îngenunchem în faŃa sfintei icoane
împărăteşti a Mântuitorului Hristos, zicând în taină
această scurtă rugăciune: „Prea curatului Tău Chip
ne închinăm Bunule, cerând iertarea greşelilor
noastre, Hristoase Dumnezeule, căci ai binevoit să
te sui cu Trupul pe Cruce, de bunăvoie. Pentru
aceasta, cu mulŃumire spunem: toate le-ai umplut
de bucurie, Mântuitorul nostru, Tu, care ai venit să
mântuieşti lumea. Amin.”
După ce ne-am închinat şi am sărutat icoana
Mântuitorului, să îngenunchem în faŃa icoanei
Maicii Domnului, spunând în gând această rugăciune: „Născătoare de Dumnezeu, cea care eşti izvorul
milei, învredniceşte-ne pe noi milostivirii Tale.
Caută spre noi, arată-Ńi puterea Ta, ca totdeauna.
Căci nădăjduim întru tine, îŃi strigăm, cum Ńi-a
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strigat Gavriil, mai marele voievod al celor fără de
trupuri: «Bucură-te»”.
Înainte de a începe Sfânta Liturghie, să ne
rugăm în sufletele noastre astfel: „Doamne Iisuse
Hristoase, care eşti îndurat şi milostiv tuturor
celor ce Te cheamă, łie mă rog, dăruieşte-mi
putere şi învredniceşte-mă, cu toată înŃelegerea şi
toată luarea aminte, să pot sta până la sfârşit cu
inima înfrântă şi să ascult din toată inima
cuvintele Tale dătătoare de viaŃă şi să pot slăvi cu
cuvintele curate jertfa cea fără de sânge a Sfintei
Liturghii. Alungă din inima mea gândurile
deşarte,

luminează-mi

mintea

cu

strălucirea

cunoştinŃei de Dumnezeu, revarsă în inima mea
mila Ta cea izbăvitoare de încredere, întăreşte-mă
şi mă luminează întru frica Ta, care este începutul
oricărei înŃelepciuni”.
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CERCETAREA BISERICII

Biserica este instituită de Dumnezeu pentru
oameni. Ea are o latură dumnezeiască şi o alta
omenească.
Biserica este divină, prin Întemeietorul ei, şi
este umană, prin creştinii încorporaŃi în ea, prin
Taina Sfântului Botez. Biserica a luat naştere prin
unirea divinului cu umanul, în ziua Cincizecimii,
când a avut loc pogorârea Sfântului Duh pe
pământ.
Ca locaş de închinăciune, Biserica are o istorie
veche, de pe vremea lui Moise, care a zidit lui
Dumnezeu un „locaş sfânt”. Biserica este numită
„Casă de rugăciune” (Matei XII, 13), „Noul
Ierusalim” (Ap. XXI, 2), „Cortul lui Dumnezeu”
(Ap. XII, 3) „Casa lui Dumnezeu pe pământ” (Ps.
86,2). Toate aceste denumiri biblice scot în evidenŃă
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rolul şi importanŃa Bisericii pentru mântuirea
noastră.
În Biserică primim cetăŃenie pentru împărăŃia
cerurilor, prin Taina Sfântului Botez (Ioan III, 5). Ea
este rampa de lansare întru cele cereşti. Biserica este
Crucea lui Hristos, prin care se pogoară Duhul
Sfânt şi prin care se biruieşte cel rău. În Biserică se
află prezent Mântuitorul Hristos prin Sfânta
Împărtăşanie, care conŃine Trupul şi Sângele
Domnului. Biserica este mama noastră duhovnicească, ce ne naşte la o nouă viaŃă în „duh şi
adevăr”, ce ne creşte şi ne hrăneşte cu Sfintele
Taine. Biserica „este adăpost şi odihnă pentru noi
toŃi, din ziua tinereŃii până la cea din urmă suflare
omenească” (N. KrutiŃki). În Biserică ne umplem de
Duhul Sfânt şi tot prin ea ne curăŃăm de păcate prin
Taina Spovedaniei.
Biserica este strâns legată de Dumnezeu. De
aceea ea se numeşte adeseori în Sfânta Scriptură
„Casa lui Dumnezeu”. Biserica este locul prezenŃei
reale a lui Dumnezeu pe pământ. A merge la
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Biserică înseamnă a merge la Casa Tatălui Ceresc.
Atunci când Iisus a fost găsit în templul sfânt din
Ierusalim cu mama sa, El a răspuns: „Oare nu ştiaŃi
că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu?” De
asemenea, când Mântuitorul a intrat în ziua de
Florii în Templu, scoŃând afară pe toŃi negustorii,
le-a zis: „Nu faceŃi din casa Tatălui meu casă de
negustorie!”
Sfântul Ciprian, vorbind despre Biserică,
spunea că „Cine nu are Biserica de mamă, nu poate
avea pe Dumnezeu de Tată”.
Este mare păcat a lipsi de la Biserică mai multe
duminici la rând. Duminica este ziua Domnului şi
trebuie respectată cu multă sfinŃenie. Atunci când
nu putem merge la Sfânta Biserică, Duminica sau de
sărbători, să trimitem pe cineva din familie, ca prin
el să vină binecuvântarea lui Dumnezeu în casa
noastră.
În faŃa lui Dumnezeu, toate bisericile sunt la
fel, în toate se află prezent Dumnezeu şi peste toate
se pogoară Duhul Sfânt în timpul Sfintei Liturghii.
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În Biserică să folosim acele rugăciuni şi cântări care
sunt binecuvântate de Sfântul Sinod al Bisericii
ortodoxe, în faŃa căruia trebuie să se supună
creştinii, preoŃii şi călugării.
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BISERICA NAłIONALĂ
ŞI SPIRITUALITATEA ROMÂNEASCĂ

Biserica nu este o instituŃie ruptă de realitate şi
de societate.
Din Biserică fac parte toŃi cei botezaŃi în
numele Sfintei Treimi cu „apă şi cu Duh Sfânt”,
dar, în acelaşi timp, ea nu poate sta indiferentă faŃă
de ceilalŃi care nu fac parte din Biserică.
Potrivit învăŃăturii de credinŃă ortodoxă,
Biserica este o instituŃie divino-umană. Altfel spus,
ea este formată din unirea divinului cu umanul, în
ziua de Rusalii. Biserica are în vedere, în primul
rând, mântuirea oamenilor, dar în acelaşi timp ea
nu poate sta indiferentă faŃă de mediul social –
cultural în care trăiesc oamenii.
Marele

istoric Nicolae

Iorga

spunea

că

„Biserica ortodoxă este biserica poporului”. Iar
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distinsul profesor de teologie, dr. I. Mihălcescu,
născut pe meleagurile Buzăului, mai târziu ajuns
mitropolit al Moldovei, afirma: „NoŃiunile de
creştin şi ortodox sunt aşa de indisolubil legate
una de alta, că cine zice român, zice creştin
ortodox, căci istoria este martoră şi timpul de faŃă
o adevereşte, că cine nu este ortodox încetează de a
mai fi român. Poate că nu este alt popor pe lume la
care credinŃa religioasă şi naŃionalitatea să fie aşa
de strâns legate ca la români. De aceea, schimbarea
sau slăbirea credinŃei ortodoxe este cea mai mare
primejdie pentru sufletul poporului român şi cine
loveşte în credinŃa lui loveşte în inima neamului”.
Astfel, credinŃa ortodoxă a fost întotdeauna un
puternic factor de cultură şi de unitate naŃională.
Prin intermediul Bisericii noastre strămoşeşti au
luat fiinŃă primele şcoli. Oare cine nu îşi mai aduce
aminte unde a învăŃat să descifreze alfabetul limbii
române Ion Creangă şi cine l-a învăŃat.
Primele şcoli au luat naştere în pridvorul
Bisericii şi cei dintâi dascăli au fost preoŃii şi
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cântăreŃii bisericeşti. Primele manuale au fost cărŃile
de ritual: Psaltirea, Ceaslovul, Biblia. De asemenea,
primele tipografii au luat fiinŃă tot cu sprijinul
Bisericii, pe lângă mănăstiri. În cultura veche
românească, în artă, literatură, arhitectură, muzică,
pictură, sculptură, ca peste tot în culturile vechi,
sunt prezente şi nume de clerici, de monahi şi de
ierarhi – care au avut o contribuŃie majoră la
promovarea şi răspândirea civilizaŃiei naŃionale – de
multe ori cunoscute, adesea anonime, scriitori de
cărŃi, traducători în româneşte şi tipografie mai ales
de cărŃi de cult.
A vorbi despre contribuŃia fiecăruia în parte
înseamnă a scrie volume întregi. De aceea, ne vom
limita a face pomenirea câtorva persoane şi lucrări
de cultură românească, rămase până în vremea
noastră.
Primul tipograf care a tipărit cărŃi de cult a
fost Macarie, în anul 1508. Mai târziu, Diaconul
Coresi a înfiinŃat la Braşov o tipografie, unde a
tipărit multe cărŃi în limba română, cât şi în
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slavoneşte (1556-1583). Pentru prima dată, au fost
tipărite texte din Vechiul Testament în limba
română în anul 1582, prin „Palia de la Orăştie”.
Partea a doua a Bibliei, Noul Testament, a fost
tipărită în dulcea limbă românească în anul 1648,
prin strădania mitropolitului Simeon Ştefan. O
carte de mare răsunet în literatura noastră a fost
„Cartea românească de învăŃătură” (1643), carte de
predici, numită şi „Cazania lui Varlaam”, tipărită la
Iaşi, într-o tipografie trimisă de un alt mitropolit
român, ajuns pe scaunul de la Kiev, Petru Movilă.
Un eveniment deosebit în cultura românească
l-a constituit apariŃia „Bibliei de la Bucureşti”
(1688), „monument masiv ridicat limbii române,
care sintetizează toate eforturile spre frumuseŃe şi
claritate de până atunci şi care deschide larg
porŃile

limbii,

moderne”.

literaturii

şi

culturii

române
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BISERICA ORTODOXĂ
ÎN ISTORIA POPORULUI ROMÂN

Multe daruri ne-a făcut Dumnezeu de-a
lungul istoriei noastre bimilenare. CredinŃa creştină
am primit-o prin graiul viu şi plin de însufleŃire al
unuia dintre ucenicii Mântuitorului Hristos, şi
anume Sfântul Andrei - Apostolul României.
Nicolae Iorga afirma: „Biserica ortodoxă din
România este, înainte de toate, Biserica României
şi

Biserica

neamului

românesc.

În

credinŃa

ortodoxă vedem cea mai veche credinŃă naŃională.
Prin ea suntem contemporanii martirilor, prin ea
vorbim cu strămoşii în graiul lor, prin ea suntem
fraŃi cu toŃii”.
Această credinŃă ne-a dat statornicie şi ne-a
făcut să prindem rădăcini adânci în istorie. Take
Ionescu spunea: „Biserica ortodoxă este cea mai
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veche şi cea mai puternică temelie a statului, aceea
în care s-a adăpostit şi păstrat veacuri de-a lungul
conştiinŃa naŃională. CredinŃa ortodoxă Ńine de
fiinŃa neamului nostru. A te lepăda de credinŃa
moşilor şi strămoşilor înseamnă a te rupe de
istoria neamului, a te deznaŃionaliza”.
La noi, Biserica ortodoxă ne-a adus mari
servicii, fiind, prin necesitatea timpurilor, singurul
focar care aduna, păstra şi răspândea lumina
credinŃei. A ne lepăda astăzi de Biserică ar însemna
să părăsim una din formele vieŃii noastre naŃionale.
Biserica

ortodoxă

este

angajată

în

istoria

poporului nostru. Ea a suferit împreună cu drept
credincioşii şi s-a bucurat cu aceştia, a înŃeles
întotdeauna că Evanghelia Mântuitorului Hristos
este singura putere care ne poate uni pe toŃi în
aceeaşi simŃire.
În România, poporul s-a închinat înaintea
Bisericii ortodoxe, având siguranŃa că va găsi în ea
nu numai o mângâiere în momentele dureroase, ci
şi un sprijin puternic în timpuri de furtună. Miron,
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întâiul patriarh al României, într-o cuvântare rostită
la 1 decembrie 1918, printre altele a spus: ’’ În faŃa
asupririi şi a nedreptăŃilor, pe care nu le puteam
opri,

ne-am

retras

resemnaŃi

de

la

vetrele

familiilor şi de la altarele bisericilor noastre şi
acolo am străjuit cu neadormită grijă şi am salvat
scumpele noastre comori ale sufletului: legea,
limba, datinile strămoşeşti şi toată moştenirea
fiinŃei noastre etnice de români”. Trebuie să
păstrăm credinŃa Bisericii ortodoxe nu numai
pentru faptul că ea este strâns legată de fiinŃa
poporului nostru, ci şi pentru că Biserica este curată,
nealterată, propovăduită de Mântuitorul Hristos şi
vestită de SfinŃii Apostoli. Este o datorie sfântă să ne
cunoaştem credinŃa strămoşească şi, mai ales, să o
mărturisim prin viaŃă şi prin fapte spre slava lui
Dumnezeu.
Biserica ortodoxă a fost dintotdeauna în istoria
poporului român şi va fi mereu pentru că vine de la
Dumnezeu, a fost întărită de Mântuitorul Hristos şi
propovăduită de SfinŃii Apostoli.
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Mihai Eminescu a numit Biserica ortodoxă
„Maica neamului nostru strămoşesc”. Să nu
părăsim această mamă sfântă, ci, dimpotrivă, să ne
dăm viaŃa pentru ea, pentru a dobândi cununa
veşniciei în ceruri.
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BISERICA MÂNTUIRII NOASTRE

Din Sfânta Scriptură aflăm că Dumnezeu i-a
creat pe primii oameni din iubire, în paradisul
Edenului, unde se bucurau de har. Aici, Adam şi
Eva trebuiau să răspundă cu aceeaşi iubire lui
Dumnezeu – Tatăl, prin ascultare de poruncile Lui
de viaŃă dătătoare.
A fi mântuit înseamnă a te afla în braŃele
iubirii lui Dumnezeu, Creatorul acestui Univers.
Mântuirea o poate da numai Dumnezeu. Primii
oameni, în loc să asculte de glasul lui Dumnezeu,
şi-au plecat urechea şi inima la şoaptele atrăgătoare
ale vicleanului diavol, căzând în păcatul neascultării, fapt pentru care au fost şi pedepsiŃi.
Pedeapsa a constat în alungarea lor din rai,
pierderea harului, întunecarea chipului divin din
om. Din acea clipă, munca şi viaŃa au devenit o
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povară, o cruce pentru om: „întru sudoarea feŃei
tale îŃi vei mânca pâinea ” (Facere III, 19).
Dumnezeu este drept, pedepseşte păcatele; în
acelaşi timp, este şi bun, dând omului posibilitatea
de a se ridica din păcat. Îi arată calea mântuirii şi,
mai mult, îl sprijină pentru a dobândi fericirea
veşnică pierdută. „Dumnezeu voieşte ca toŃi
oamenii să se mântuiască şi să vină la cunoaşterea
adevărului” (1 Timotei II, 4). În Evanghelia după
Ioan aflăm: „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
viaŃa 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 III, 16-17).
Iisus ne-a mântuit prin jertfa Sa de pe Cruce; ne-a
răscumpărat, cu scump Sângele Său, păcatele şi
fărădelegile noastre omeneşti. S-a adus pe Sine
jertfă vie şi sfântă, ca să ne deschidă nouă uşa
paradisului. Prin această jertfă, Mântuitorul ne-a
adus mântuirea de care am avea nevoie fiecare. De

122

Măreţia Bisericii Ortodoxe

această mântuire ne împărtăşim prin Biserică. Fără
jertfa lui Iisus de pe Cruce şi fără Pogorârea
Duhului Sfânt nu am fi avut Biserică. Duhul Sfânt a
fost trimis nouă de Dumnezeu prin Fiul. Prin
Biserică, noi suntem înfiaŃi, adică devenim fiii lui
Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Biserica este mama
noastră sufletească (Galateni IV26).
Biserica ne naşte la o nouă viaŃă, prin Taina
Botezului. Sfântul Botez este o lucrare a Bisericii
lăsată de Mântuitorul Hristos SfinŃilor Apostoli:
„Drept aceea, mergeŃi şi învăŃaŃi toate neamurilor,
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh. Amin” (Matei XXVIII, 19).
În afara Bisericii nu există taina Botezului. Pe
de altă parte, fără botez nu te poŃi mântui, ci numai
prin Taina Botezului ne curăŃăm de păcatul
strămoşesc, săvârşit de Adam şi Eva, şi de păcatele
noastre personale. Prin Botez ni se transmite în mod
nevăzut, dar real, Duhul Sfânt, care ne curăŃeşte şi
ne înfiază, făcându-ne copii ai lui Dumnezeu.
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Roadele jertfei lui Hristos de pe Cruce le
gustăm tot prin Biserică. Numai în Biserică ne
putem

împărtăşi

din

„Trupul

şi

Sângele

Mântuitorului”, „Pâinea care Se pogoară din cer”
(Ioan VI, 50). Prin Botez şi prin Împărtăşanie ne
unim cu Hristos, după cum ne spune şi Sfântul
Apostol Pavel: „Iar voi sunteŃi trupul lui Hristos, şi
mădulare fiecare în parte” (1 Corinteni XII, 27).
Aici, în Biserică, dobândim iertarea păcatelor,
săvârşite după botez prin Taina Spovedaniei, care a
fost lăsată slujbaşilor bisericeşti: „LuaŃi Duh Sfânt.
Cărora veŃi ierta păcatele, se vor ierta şi cărora le
veŃi Ńine Ńinute vor fi” (Ioan XX, 22-23).
Sfântul Ciprian spunea: „În afara Bisericii nu
există mântuire”. Ea poate fi asemănată cu o
corabie, adică cei din Biserică sunt salvaŃi. Să
rămânem în Biserică şi să o iubim ca pe mama
noastră.
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BISERICA TRIUMFĂTOARE

Potrivit catehismului ortodox, există o Biserică
triumfătoare, în ceruri, şi o Biserică luptătoare, pe
pământ. Amândouă la un loc formează Biserica lui
Hristos, câştigată cu Sângele Său pe Cruce. Biserica
Ńine de Hristos. Biserica este numită „Trupul lui
Hristos”, ale cărei mădulare sunt cele care au primit
binecuvântarea Sfântului Botez creştin în numele
Sfintei Treimi (Matei XXVIII, 19).
Din Biserica triumfătoare fac parte îngerii,
sfinŃii şi toŃi creştinii evlavioşi, care au dus o viaŃă
cinstită şi cu frică de Dumnezeu, aici, pe pământ.
Prin moarte, omul nu dispare; sufletul se mută
la Dumnezeu, de unde şi-a luat fiinŃă. Aici, în
ceruri, sufletele sunt conştiente, se roagă şi slujesc
lui Dumnezeu liturghia cerească. De la această
slujbă cerească sunt nelipsiŃi îngerii – duhuri
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slujitoare lui Dumnezeu şi oamenilor (Ps. 90, 11,
102, 21; 103, 4). Îngerii formează oastea cerească, ce
stă împrejurul slavei dumnezeieşti (Iosua V, 14;
Ps. 32,6).
După mărturia Sfintei Scripturi, lumea a fost
creată de Dumnezeu în cântările îngerilor (Iov
XXXVIII, 7). Ei au ca misiune sfântă să ocrotească
creaŃia lui Dumnezeu şi să ne facă nouă cunoscută
voinŃa Tatălui ceresc.
Îngerii psalmodiază dumnezeiasca Liturghie
în ceruri. Mintea omenească nu poate reda în
cuvinte şi imagini realităŃile din ceruri. În această
privinŃă, Sfântul Apostol Pavel ne spune: „cunosc
un om întru Hristos, care acum 14 ani – dacă a fost
în trup, nu ştiu; dacă a fost în afară de trup, nu
ştiu, Dumnezeu ştie – omul acesta a fost răpit până
la al treilea cer. Şi-l ştiu pe acest om – fie în trup,
fie în afară de trup, nu ştiu; Dumnezeu ştie – că a
fost în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu-i
este îngăduit omului să le grăiască” (2 Corinteni
XII, 2-4).
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În ceruri, îngerii se află într-o perfectă
armonie, aşezaŃi în nouă cete, fiecare cu misiunea şi
lucrarea dată de Dumnezeu. Aceste nouă cete sunt:
tronurile, heruvimii, serafimii, puterile, domniile,
stăpânirile, îngerii, arhanghelii şi începătoriile
(Fac. III, 24; Ps. LXXIX, 2; Isaia VI, 1). Liturghia
înseamnă jertfa lui Hristos care se jertfeşte neîncetat
în mod nesângeros, în cer şi pe pământ. Cu fiecare
Sfântă

Liturghie

se

face

actualizarea

jertfei

Mântuitorului de pe Golgota.
Îngerii au fost tot timpul alături de Hristos –
Fiul lui Dumnezeu. Ei formează începutul creaŃiei
lui Dumnezeu. Mai înainte de a crea universul a
creat lumea nevăzută, adică pe îngeri. Alături de
îngeri, în ceruri participă şi sfinŃii la Liturghia
cerească. SfinŃii sunt duhurile drepŃilor celor
desăvârşiŃi (Evrei XII, 23), iubiŃii lui Dumnezeu
(Daniel X, 19) şi prietenii lui Dumnezeu (Ioan XV,
14-15).
Ceata sfinŃilor slujeşte în ceruri lui Dumnezeu
şi formează împreună cu îngerii Biserica cerească
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sau triumfătoare. SfinŃii au fost servitorii cei mai
credincioşi ai lui Dumnezeu. Pentru aceasta li se
cuvine „mărire şi cinste” (Rom. II, 10). Rugăciunile
şi cântările sfinŃilor se înalŃă în faŃa tronului lui
Dumnezeu ca tămâia din cădelniŃele de aur (Ap. V, 8).
SfinŃii zidesc Biserica cerească şi sunt cetăŃenii Casei
lui Dumnezeu care vor judeca lumea (1 Corinteni
VI, 2). Mântuitorul Hristos ne-a asigurat că „în casa
Tatălui Meu multe locaşuri sunt” (Ioan XIV, 2). Cu
alte cuvinte, este loc şi pentru noi în Biserica
triumfătoare din ceruri. Totul depinde de noi ca să
ajungem în ceruri, în măsura în care împlinim sau
nu cuvântul lui Dumnezeu aici pe pământ. Pentru a
ajunge în Biserica triumfătoare, trebuie să facem
mai întâi parte din această Biserică drept măritoare
şi luptătoare care este „una sfântă, sobornicească şi
apostolică”. Cine nu are această Biserică de pe
pământ ca o mamă nu poate ajunge la Tatăl cel
ceresc.
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BISERICA ŞI LUMEA

Mai mult ca oricând, lumea este astăzi
puternic frământată şi neliniştită. Pe de o parte,
lumea este confruntată cu mari progrese ale tehnicii
şi civilizaŃiei iar, pe de altă parte, asistăm la
înspăimântătoare decalaje ale nivelului de trai din
diferite părŃi ale lumii, în care foametea, mortalitatea şi lipsa unor condiŃii minime de viaŃă fac
multe ravagii în rândul populaŃiei. Cum se poate
ieşi din această situaŃie? Cine ne poate salva? Ce
trebuie să facă Biserica în zilele noastre? Care este
rolul Bisericii în lumea contemporană?
Biserica, potrivit învăŃăturii creştine-ortodoxe,
este o instituŃie divino-umană. Biserica este dumnezeiască după origine şi este destinată oamenilor.
Biserica a luat naştere din unirea divinului cu
umanul, sau, altfel spus, prin Pogorârea Duhului
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Sfânt peste oameni în ziua de Rusalii. Biserica nu
este izolată de lume şi de nevoile ei. Biserica are ca
misiune de la Dumnezeu să mântuiască lumea, să
îndrepte pe oameni pe calea cea bună. Biserica
poartă o mare responsabilitate morală faŃă de lume.
Atunci când spunem cuvântul „lume”, trebuie să
avem în vedere două sensuri:
a) întregul neam omenesc de pe suprafaŃa
pământului a fost creat de Unul, cum ne spune
profetul Maleahi: „Oare nu este un singur şi acelaşi
Dumnezeu pentru noi toŃi? Nu ne-a creat oare pe
noi un singur Dumnezeu?” (Maleahi II 10).
b) întreaga creaŃie din acest univers poartă
numele de lume. Lumea este ca o oglindă în care se
reflectă lumina lui Dumnezeu şi slava puterii Lui.
Potrivit Sfintei Scripturi, lumea este o binecuvântată
grădină a lui Dumnezeu, în care a fost aşezat omul
„ca să o lucreze şi să o stăpânească”. Lumea este
obiectul iubirii lui Dumnezeu. „Că într-atât a iubit
Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel UnulNăscut L-a dat, pentru ca cel ce crede într-Însul să
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nu piară ci să aibă viaŃă veşnică” (Ioan III, 16).
Omenirea întreagă cere pace, înfrăŃire şi
dreptate. Biserica este chemată să răspundă acestei
chemări vitale, să contribuie la întărirea moralităŃii,
a dreptăŃii în lume.
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BISERICA ŞI ŞTIINłA

Biserica şi ştiinŃa sunt două realităŃi pe care
nimeni nu le poate contesta. Biserica ne asigură
legătură vie între Dumnezeu şi oameni. ŞtiinŃa
descoperă omului ceea ce Dumnezeu a creat în acest
univers. Religia a existat dintotdeauna şi pretutindeni, fiind strâns legată de firea omului. Fiecare
din noi avem deschidere spre religie, adică spre
Dumnezeu. Menirea Bisericii este tocmai de a
amplifica

această

cunoaştere

naturală

a

lui

Dumnezeu, de a ni-L face cunoscut în adâncul
fiinŃei noastre şi de a ne asigura mântuirea prin
Sfintele Taine, care au puterea de a coborî pe Duhul
Sfânt în sufletele şi trupurile noastre.
Cuvântul „ştiinŃă” vine de la verbul „a şti”,
adică a cunoaşte ceva, a cerceta, a stăpâni etc.
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Biserica nu este împotriva ştiinŃei. Când
spunem ştiinŃă nu trebuie să înŃelegem ateism. Au
fost şi sunt şi astăzi în lume savanŃi, oameni de
ştiinŃă de renume mondial foarte religioşi, care cred
cu tărie în Dumnezeu. Ei recunosc că tocmai
credinŃa le-a fost stimulent, ajutor în cercetarea
ştiinŃifică. Profesorul Nicolae Paulescu spunea:
„PuŃină ştiinŃă m-a îndepărtat de Dumnezeu”.
Nici o persoană dintre cele ce nu cred în
Dumnezeu nu poate susŃine, pe bună dreptate, că
necredinŃa este un rezultat al cunoaşterii ştiinŃifice.
Pasteur spunea la o conferinŃă: „Cu cât studiez mai
mult natura, cu atât mai adânc mă cuprinde o
uimire evlavioasă faŃă de Dumnezeu”, iar Boyle
adăuga: „Adevăratul cercetător al naturii nicăieri
nu poate pătrunde în cunoaşterea Universului fără
a vedea degetul lui Dumnezeu”.
Armand Gautier, membru al Academiei de
ŞtiinŃe din Paris, susŃinea: „Este o ştiinŃă pe dos
aceea care îndrăzneşte să asigure că numai materia
există şi că legile ei guvernează lumea”. Cu fiecare
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descoperire ştiinŃifică se aduce o mărturie în plus
Bisericii despre existenŃa lui Dumnezeu. Biserica nu
este un obstacol în calea oamenilor de ştiinŃă,
dimpotrivă, îi susŃine şi îi binecuvintează. Chiar şi
în calendarul Bisericii au fost trecute persoane
foarte credincioase, care erau în acelaşi timp şi
cercetători, filosofi etc. Avem ca exemplu pe Sfântul
Justin Filosoful (1 iunie).
Biserica însă se opune cu vehemenŃă acelor
oameni de ştiinŃă care, prin cercetările lor ştiinŃifice,
în loc să facă bine, contribuie la distrugerea vieŃii şi
a mediului natural. ŞtiinŃa este ca un cuŃit de mare
folos la bucătărie. Cu el pregătim zarzavaturile,
tăiem pâinea etc., dar tot cu cuŃitul acela poŃi omorî
un om. La fel şi ştiinŃa: depinde în ce direcŃie o
foloseşti, spre slava lui Dumnezeu sau spre
distrugerea creaŃiei Sale.
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BISERICA LUPTĂTOARE

A vorbi şi a scrie despre Biserică este un
subiect inepuizabil şi de mare actualitate. Pe măsură
ce ne apropiem de ea „cu credinŃă şi cu dragoste”,
începem să înŃelegem şi mai mult importanŃa ei
vitală. De asemenea, desluşim mai bine legăturile
tainice pe care le are Biserica cu cerul şi cu
pământul. Ea este ca un punct de legătură între
Dumnezeu şi oameni.
Prin Biserică, oamenii se înalŃă la Dumnezeu
iar, pe de altă parte, Dumnezeu îşi arată prezenŃa şi
lucrarea sa prin Biserică. Cu cât pătrundem mai
adânc în esenŃa Bisericii, ne dăm seama că ea se
asemănă cu un minunat laborator spiritual în care
are loc renaşterea noastră sufletească şi trupească.
Biserica, prin Sfintele Taine, care sunt lucrări ale
Mântuitorului Iisus Hristos, are puterea să ne ducă
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la o nouă viaŃă „în duh şi adevăr”. Până la sfârşitul
veacurilor, Biserica va rămâne, indiferent de
obstacolele care se vor pune în faŃa ei, o forŃă vie,
puternică şi insondabilă. Biserica nu poate fi scoasă
din viaŃa omenirii şi nici înlocuită cu alt fel de
adunări, sisteme filosofice sau social culturale, cum
încearcă, mulŃi, fără succes.
Biserica are această putere şi misiune dată de
Mântuitorul Iisus Hristos; să apere adevărul despre
Dumnezeu, să propovăduiască Evanghelia la toate
popoarele şi să transmită Duhul Sfânt prin Sfintele
Taine. În Biserică sunt şapte Sfinte Taine, prin care
ni se împărtăşesc darurile Duhului Sfânt: Botezul,
Mirungerea, Euharistia sau Împărtăşania, Spovedania, PreoŃia, Nunta şi Maslul. Aceste şapte Sfinte
Taine constituie forŃa vitală a Bisericii. Nu se poate
vorbi despre Biserică fără aceste Sfinte Taine.
Orice creştin din Biserica luptătoare trebuie în
permanenŃă să fie înarmat cu armele Duhului Sfânt,
pe care le inventariază Sfântul Apostol Pavel în
ultimul capitol al Epistolei către Efeseni. „Să vă
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îmbrăcaŃi cu toate armele lui Dumnezeu, ca să
puteŃi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci
lupta noastră nu este împotriva trupului şi a
sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva
stăpânilor întunericului acestui veac, împotriva
duhurilor răutăŃii, care sunt în văzduhuri. Pentru
aceasta, luaŃi toate armele lui Dumnezeu, ca să
puteŃi sta împotrivă în ziua cea rea şi toate
biruindu-le să rămâneŃi în picioare. StaŃi deci tari,
având mijlocul vostru încins cu adevărul şi
îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăŃii. Şi încălŃaŃi
picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia
păcii. În toate luaŃi pavăza credinŃei, cu care veŃi
putea să stingeŃi toate săgeŃile cele arzătoare ale
vicleanului. LuaŃi şi coiful mântuirii şi sabia
Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu”.

Preot prof. dr. Mihail Gh. Milea

137

MISIUNEA BISERICII

Misiunea Bisericii pe pământ este de a aduce
pace între Dumnezeu şi oameni prin Evanghelia
Mântuitorului Hristos, care este solia păcii, adusă
de îngeri la venirea în lume a lui Iisus. Biserica şi
pacea îşi au izvorul în Dumnezeu, care este
„Domnul păcii” (Isaia IX, 5).
Biserica şi pacea sunt atât de necesare şi de
mare actualitate pentru vremurile noastre zbuciumate. La ora actuală, aproape că nu există Ńară
liniştită pe glob, care să nu fie confruntată cu
diverse probleme. Pacea este astăzi stindardul
planetei Terra, sub care se adună toate adevărurile
înŃelepciunii, bat miliarde şi miliarde de inimi ale
prezentului omenesc, se unesc braŃele voinŃei
mondiale pentru apărarea păcii. Nu este cuvânt mai
scump decât cuvântul „pace”, pe care toŃi oamenii
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de bine îl rostesc zilnic şi pentru care se jertfesc
atâŃia iubitori de pace. Biserica este împotriva
războiului de cucerire şi de asuprire. Ea condamnă
pe toŃi cei care declanşează şi susŃin, într-un fel sau
altul, războaiele de cotropire. Biserica se roagă la
fiecare slujbă religioasă pentru pace şi bună
înŃelegere între oameni. Biserica noastră strămoşească cheamă pe toŃi românii de pretutindeni la
unitate şi înfrăŃire.
Pacea pe care Biserica o propovăduieşte are un
întreit aspect:
a) pacea cu Dumnezeu
b) pacea cu noi înşine şi
c) pacea cu cei din jurul nostru.
a. Pacea cu Dumnezeu s-a realizat prin
întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, care S-a
jertfit pentru a noastră mântuire. Căderea în păcat a
primilor oameni a însemnat slăbirea raportului de
pace între om şi Dumnezeu.
Spun SfinŃii PărinŃi că „păcatul a pricinuit în
lume

o

dezordine

totală,

vizibilă

în

toate
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raporturile oamenilor cu Dumnezeu, în legătura
omului cu semenii săi şi-n tulburarea echilibrului
sufletesc al fiecărui ins”.
Dezordinea produsă în firea omenească prin
păcat a devenit, după cum ne arată Sfânta Scriptură,
rădăcina duşmăniei, a urii şi a împărŃirii neamului
omenesc şi, ca urmare, oamenii şi societăŃile pierd
conştiinŃa trează a unităŃii lor, pierzându-L pe
„Dumnezeul păcii” (Romani XV, 13). Prin venirea
lui Iisus Hristos, s-a descoperit pentru toŃi adevărul
uitat şi cu adevărat de viaŃă făcător, că toŃi oamenii
sunt „neamul lui Dumnezeu” (F. Ap. XVII, 29),
membri ai unei singure familii mari, copii ai unui
singur Tată ceresc.
Ideea de împăcare a omenirii cu Dumnezeu
este înfăŃişată lămurit de Sfântul Apostol Pavel în
Epistola către Romani, când scrie: „Aşadar, fiind noi
îndreptăŃiŃi din credinŃă, pace avem cu Dumnezeu
prin Domnul nostru Iisus Hristos” (Rom. V, 1).
Pacea cu Dumnezeu este dată prin faptul că
Dumnezeul dragostei este şi al păcii (2 Corinteni
XIII, 11).
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b. Pacea cu noi înşine este o stare de armonie,
mulŃumire şi linişte sufletească, ce păstrează şi se
întăreşte prin îndreptarea voii noastre după voia lui
Dumnezeu, prin spovedanie, prin ferirea de păcate.
Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea că la pacea
cu sine însuşi se ajunge prin „înclinarea voii,
unindu-se cu raŃiunea firii”.
Iisus Hristos este pacea noastră, pentru că în El
avem pace cu noi înşine şi cu semenii (Coloseni I,
20). Pacea din interiorul omului cu Dumnezeu se
răsfrânge
implicând

şi
şi

asupra

raporturilor

raporturile

dintre

cu

semenii,

colectivităŃile

umane. Cel ce are pace lăuntrică este plin de
dragoste, acela iradiază pace, acela devine făcător
de pace.
c. Pacea cu cei din jurul nostru se realizează
prin iubire, după cum ne îndeamnă Iisus Hristos:
„Poruncă nouă vă dau, ca să vă iubiŃi unul pe
altul, după cum v-am iubit şi Eu pe voi” (Ioan
XIII, 34).
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„Pacea – spunea marele scriitor român Gala
Galaction – este vocaŃia de căpetenie a Bisericii.
Biserica Mântuitorului a predicat lumii, întotdeauna, pacea, ajunsă azi legea sufletului nostru.
Această pace adună şi însumează trei calităŃi, trei
condiŃii:

credinŃa

în

Dumnezeu,

aproape şi nădejdea în viaŃa viitoare”.

iubirea

de
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BISERICA ŞI STATUL

Biserica priveşte statul ca pe o „unitate
organică - morală”, care are menirea de a se îngriji
de apărarea şi promovarea binelui comun, adică de a
crea, prin legile şi întocmirile sale, condiŃii potrivite
pentru menŃinerea traiului şi pentru dezvoltarea
materială şi spirituală a membrilor săi. Biserica este o
instituŃie divino-umană, pe când statul este o
instituŃie socială, formată şi condusă de oameni.
Capul Bisericii este Iisus Hristos.
Potrivit învăŃăturii creştine, statul îşi are
originea şi binecuvântarea în Dumnezeu. „Tot
sufletul să se supună înaltelor stăpâniri; că nu este
stăpânire decât de la Dumnezeu” (Romani XIII, 1).
Menirea statului este de a menŃine ordinea în
societate. După învăŃătura creştin ortodoxă, tot ceea
ce este ordine este de la Dumnezeu, căci Dumnezeu
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nu este autor al răului, ci răul vine numai de la
diavol.
Statul are misiunea de a apăra Ńara de
duşmanii din afară şi de a se îngriji de liniştea,
ordinea, bunăstarea şi progresul societăŃii. În
desfăşurarea activităŃii pe aceste două planuri vede
Biserica rolul social al statului. Principiul după care
trebuie să se conducă statul în îndeplinirea rolului
său este dreptatea. Statul trebuie să respecte
libertatea şi credinŃa religioasă a fiecărei persoane în
societate. Atâta vreme cât statul nu se amestecă în
problemele interne ale Bisericii, urmărind binele
întregii societăŃi, el trebuie respectat. Nu se poate
concepe o societate fără un stat, fără o instituŃie
conducătoare responsabilă de tot ceea ce se petrece
în

sânul

unui

popor.

Biserica,

prin

glasul

Evangheliei lui Iisus Hristos, îndeamnă pe toŃi
creştinii să respecte legile Ńării, să contribuie la
menŃinerea statului de drept. A respecta ConstituŃia
Ńării, a da cuvenitul respect autorităŃilor statale nu
înseamnă a face politică.
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Biserica nu face şi nu trebuie să facă politică,
dar nu poate sta indiferentă atunci când statul, prin
ceea ce face, este împotriva moralei creştine.
Biserica sprijină orice acŃiune morală în societate.
Statul are datoria de a se îngriji, prin măsuri
potrivite, de viaŃa familială, de educaŃia copiilor; are
datoria de a respecta libertatea de conştiinŃă în
cadrul legal; trebuie să se îngrijească de luminarea
poporului, prin înfiinŃarea de şcoli, şi de asigurarea
mijloacelor necesare unei vieŃi civilizate. FaŃă de
stat, orice creştin al Bisericii are următoarele
îndatoriri: să se roage pentru binele Ńării, pentru cei
care conduc, ca Dumnezeu să-i lumineze pe calea
binelui şi a dreptăŃii. „Aşadar, înainte de toate vă
îndemn – spune Sf. Apostol Pavel – să faceŃi cereri,
rugăciuni,

mijlociri,

mulŃumiri

pentru

toŃi

oamenii, pentru împăraŃi şi pentru cei care sunt în
înalte dregătorii, ca să petrecem viaŃă paşnică şi
liniştită… că acesta este lucru bun şi primit
înaintea lui Dumnezeu.” (1 Timotei II, 1-3).
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Membrii Bisericii sunt datori să-şi îndeplinească conştiincios datoriile cetăŃeneşti pe care le
impune Statul prin legile date, potrivit cuvintelor
Sf. Ap. Pavel: „DaŃi-le tuturor cele datorate…”
(Romani XIII, 7). Fiecare credincios al Bisericii
trebuie să-şi iubească propria Ńară, pământul străbun, pentru care să se jertfească, în caz de nevoie.
Biserica ortodoxă română, prin tot ceea ce a
făcut de-a lungul istoriei, s-a identificat cu nevoile şi
aspiraŃiile poporului pentru o viaŃă mai bună şi mai
demnă în societate. Ea sprijină şi binecuvântează
orice acŃiune a statului care urmăreşte binele
poporului.
Biserica este împotriva anarhiei şi haosului în
societate. Atât Biserica cât şi statul sunt rânduite de
la Dumnezeu ca să fie în slujba omului.
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BISERICA ŞI SOCIETATEA

Biserica este comunitatea unde mărturisim
aceeaşi credinŃă şi ne împărtăşim din aceleaşi Sfinte
Taine. Poarta de intrare în Biserica este Taina
Botezului. Nu se poate vorbi de Biserică înainte de
creaŃia divină, ea apărând în istorie odată cu
Pogorârea Sfântului Duh peste oameni.
Când spunem societate, ne gândim la o
colectivitate de persoane care trăiesc într-un anumit
loc şi într-o anumită epocă istorică.
Biserica nu este o instituŃie izolată de lume,
ruptă de istorie, ci, dimpotrivă, ea funcŃionează în
cadrul lumii şi pentru lume şi e mereu prezentă.
Biserica fiind comunitate, ea lucrează în societate şi
istorie. În cadrul societăŃii, Biserica joacă un rol
important în redresarea moravurilor oamenilor, cât
şi în dezvoltarea culturii şi spiritualităŃii. Creştinii
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care formează Biserica sunt în acelaşi timp membri
ai societăŃii.
Prin creaŃie, omul este o fiinŃă socială, adică se
dezvoltă numai în colectivitate. Având în vedere
acest adevăr, că omul este fiinŃă socială, Biserica nu
poate sta indiferentă faŃă de mersul societăŃii. Ea
poartă o mare răspundere morală faŃă de societatea
în mijlocul căreia activează. În acelaşi timp însă,
societatea trebuie să asculte şi să respecte învăŃătura
Bisericii.
Misiunea primordială a Bisericii este să-i ajute
pe oameni să se mântuiască, să cunoască adevărul şi
viaŃa veşnică. Ea se ocupă de problemele religioase
ale omului. Religia este o realitate care nu trebuie
minimalizată, nici ignorată.
Religia este starea normală a omului, de
deschidere

spre

Dumnezeu.

Religia

înseamnă

manifestarea legăturii dintre Dumnezeu şi oameni.
Ea are în vedere, în primul rând, latura spirituală.
Biserica şi statul nu se suprapun, nici nu se
exclud, dar pot conlucra la bunăstarea omului.
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Biserica nu se identifică nici cu o orânduire socială,
şi nici cu un program politic sau economic oarecare,
nici nu formulează programe şi reforme sociale. Cu
toate acestea, Biserica nu poate sta pasivă în faŃa
problemelor cu care se confruntă societatea.
În orice moment al istoriei, Biserica are un
cuvânt greu de spus, care întotdeauna se bazează pe
cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură.
Biserica are menirea sacră de a insufla oamenilor
puterea credinŃei, sprijină progresul societăŃii şi
ajută la apropierea şi înŃelegerea dintre oameni şi
popoare.
Societatea este o realitate dinamică. Prin
urmare, învăŃătura Bisericii, care este veşnică şi
desăvârşită, trebuie mereu actualizată. Iisus Hristos
este unul şi acelaşi, şi ieri, şi astăzi şi mâine (Evrei
XIII, 8). Mântuitorul a venit şi pentru noi, cei de
astăzi. S-a jertfit şi pentru noi, este loc în rai şi
pentru noi, dacă-l vom urma pe Iisus în toate.
Oamenii năzuiesc la o societate în care să
domnească pacea, fericirea şi iubirea deplină. Binele
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va învinge răul, adevărul va ieşi la suprafaŃă.
Convingerea aceasta ne dă încredere! Biserica ne dă
forŃa morală să ducem lupta pentru înfăptuirea
acestei societăŃi, pe care cu toŃii o dorim în adâncul
sufletului. Până atunci va trebui multă jertfă,
dăruire şi mai multă conştientizare a acestor
realităŃi. Fără Dumnezeu nu se poate realiza o astfel
de societate. Biserica ne ajută să-L descoperim şi săL simŃim viu pe Dumnezeu în noi.
Un mare teolog spunea: „Creştinismul nu oferă numai imaginea ideală a societăŃii desăvârşite
spre care – după credinŃa creştină – se îndreaptă
istoria. El are şi principii morale, a căror aplicare
îndrumează la acŃiune de sprijinire a progresului
în societatea actuală”. Creştinismul lucrează pentru
mântuirea sufletului, caută veşnicia, dar, în acelaşi
timp, nu neglijează prezentul şi societatea în care
trăieşte.
Iisus Hristos ne cere să fim înŃelepŃi ca şerpii!
Adică să avem dreaptă socoteală în toate, să
cumpănim bine lucrurile, „să dăm ce se cuvine lui
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Dumnezeu, şi ce se cuvine Cezarului”.
Societatea

nu

poate

schimba

Biserica!

Societatea contemporană simte mare nevoie de
călăuză,

care

nu

este

decât

sobornicească şi apostolească.

Biserica

sfântă,
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BISERICA ŞI ARMATA

După învăŃătura catehismului ortodox, există
o Biserică luptătoare, aici pe pământ, şi o Biserică
triumfătoare în ceruri. Din Biserica luptătoare fac
parte toŃi cei botezaŃi „în apă şi cu Duh ” (Ioan III, 5).
I se spune Biserică luptătoare deoarece are menirea
să lupte contra păcatelor şi a viciilor. Mijloacele de
luptă ale Bisericii sunt duhovniceşti, adică de natură
spirituală. Sfântul Apostol Pavel aseamănă pe orice
creştin al Bisericii cu un ostaş al Mântuitorului
Hristos. În acest sens, în Epistola către Efeseni,
găsim scris: „ÎmbrăcaŃi armura lui Dumnezeu, ca
să puteŃi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci
lupta noastră nu este împotriva cărnii şi a
sângelui, ci împotriva Începătoriilor, împotriva
Stăpâniilor, împotriva Stăpânitorilor acestei lumi
de-întuneric, împotriva duhurilor răutăŃii, care
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sunt stihiile cereşti. Pentru aceea, luaŃi armura lui
Dumnezeu, pentru ca-n ziua cea rea să fiŃi în stare
să ŃineŃi piept; şi după ce veŃi isprăvi totul, să
rămâneŃi în picioare. Aşadar, staŃi în picioare
avându-vă mijlocul încins cu adevărul şi îmbrăcaŃi
fiind în platoşa dreptăŃii şi cu picioarele încălŃate-n
starea de a fi gata pregătiŃi pentru Evanghelia
păcii; mai presus de toate luând pavăza credinŃei,
cu care veŃi putea stinge toate săgeŃile înflăcărate
ale Celui-Rău. LuaŃi şi coiful mântuirii şi sabia
Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu”
(Efeseni VI, 11-17).
Creştinii formează oastea lui Iisus Hristos –
care nu sunt separaŃi de Biserică şi nici împotriva ei.
A fi ostaş al Mântuitorului înseamnă a rămâne în
Biserică, a trăi în duhul Evangheliei, a te conforma
canoanelor bisericeşti, a asculta de duhovnic.
Biserica nu este împotriva Armatei, ci, dimpotrivă,
o sprijină în orice acŃiune de bine. Armata este o
instituŃie foarte veche, care a apărut de-a lungul
istoriei cu scopul de a apăra un Ńinut, o comunitate,
de invazia cotropitorilor.
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Biserica este împotriva războiului de cucerire.
Armata a găsit în Biserică un reazem moral de mare
eficacitate. Biserica, prin slujbele sale de sfinŃire a
steagurilor de luptă, prin rugăciunile de îmbărbătare a soldaŃilor, a fost de mare folos Ńării noastre.
Spre deosebire de alte popoare, românii au rămas
întotdeauna pe acelaşi pământ multimilenar, fără a
duce războaie de cucerire a altor teritorii. Multe mănăstiri, prin aşezarea lor strategică, au constituit puternice locuri de rezistenŃă împotriva duşmanilor.
Religia creştină joacă un mare rol în formarea
caracterului moral al unui soldat. Pentru un militar
creştin ortodox, pământul Ńării noastre este sfânt,
pentru că pe el se află biserici şi mănăstiri, pentru
faptul că el a fost stropit de-a lungul istoriei cu
sângele strămoşilor. Biserica îi spune atât soldatului, cât şi ofiŃerului că, după moarte, omul nu
dispare, el continuă să existe. Pentru acest lucru, în
caz de război pentru apărarea Ńării, soldatul creştin
este gata să apere cauza sfântă a patriei noastre
chiar cu preŃul vieŃii. La baza educaŃiei militare
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trebuie pusă, în primul rând, credinŃa în Dumnezeu
şi în Biserică.
Armata trebuie să conlucreze mai mult cu
Biserica. Armata trebuie întărită din punct de
vedere moral. Acest lucru îl poate face doar
Biserica. Pentru acest motiv a fost de mare trebuinŃă
introducerea religiei în armată şi revenirea la ceea
ce a fost tradiŃia armatei noastre – introducerea
preoŃilor în armată. Aceasta problemă a fost
discutată atât de conducerea Bisericii ortodoxe
Române, cât şi de conducerea Ministerului Apărării
NaŃionale.
În calendarul Bisericii sunt trecuŃi mulŃi SfinŃi,
care de profesie au fost soldaŃi sau ofiŃeri. Aşa, de
pildă, Sfântul Gheorghe şi Sfântul Dumitru au fost
generali în armată. Din Sfânta Scriptură aflăm că,
adeseori, Mântuitorul Iisus Hristos stătea de vorbă
cu ofiŃeri de armată, ba, mai mult, a vindecat pe un
soldat

bolnav.

De

asemenea,

Sfântul

Ioan

Botezătorul cerea soldaŃilor care veneau la râul
Iordan să se boteze: „să nu asupriŃi pe nimeni, să
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nu învinuiŃi pe nedrept şi să vă mulŃumiŃi cu
lefurile voastre” (Luca III, 14).
La Sfânta Liturghie, în Biserică sunt pomeniŃi
toŃi soldaŃii care au murit pe câmpurile de luptă
pentru apărarea Ńării.
Biserica Ortodoxă Română are toată preŃuirea
faŃă de armata română, care trebuie să fie creştină
prin orice acŃiune pe care o săvârşeşte.
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BISERICA ŞI FAMILIA

Biserica, prin Taina Sfântului Botez, ne naşte la
o viaŃă în „duh şi adevăr”, făcându-ne fiii lui
Dumnezeu (Ioan III, 5). Ca o mamă bună, Biserica
se îngrijeşte de sufletul şi trupul nostru, de la
naştere şi până la moarte. Ea ne hrăneşte cu „pâinea
vieŃii veşnice” şi ne adapă din „apa cea vie”. Prin
învăŃăturile

ei,

Biserica

ne

călăuzeşte

spre

„împărăŃia lui Dumnezeu”.
Biserica a fost numită, pe bună dreptate,
„mama noastră duhovnicească”. Un sfânt părinte
spunea: „Cine nu are Biserica de mamă, nu poate
avea pe Dumnezeu de tată”. Cu alte cuvinte, nu te
poŃi adresa lui Dumnezeu Tatăl prin rugăciune,
atâta timp cât nu recunoşti Biserica drept mamă.
În Biserică, toŃi formăm o singură familie,
adică suntem fraŃi de credinŃă. Lui Dumnezeu îi

Preot prof. dr. Mihail Gh. Milea

157

spunem „Tatăl nostru” deoarece ne-a dat viaŃă
tuturor. Biserica este mama fiecărui creştin; prin
botez ne-a dăruit harul înfierii, prin care am devenit
copiii lui Dumnezeu.
Între familie şi Biserică există o strânsă legătură. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că „familia
trebuie să fie ca o Biserică”, arătând prin aceasta
sfinŃenia pe care trebuie să o aibă orice unire dintre
soŃi. Legătura dintre cei doi soŃi primeşte binecuvântarea lui Dumnezeu în Biserică, prin săvârşirea
cununiei religioase.
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BISERICA ŞI ECUMENISMUL

Biserica este un aşezământ divin care continuă
lucrarea lui Hristos pe pământ. În Biserică este loc
pentru toŃi oamenii, indiferent de naŃionalitate,
profesie etc. „Acolo nu este elin şi iudeu, tăieremprejur şi netăiere-mprejur, barbar, scit, rob,
liber, ci Hristos, totul întru toŃi” (Coloseni III, 11).
Biserica are de la început această deschidere
spre lume, spre toate popoarele, chemând pe toŃi la
cunoaşterea adevărului şi la dobândirea mântuirii.
După învierea Sa din morŃi, Iisus Hristos a spus
Ucenicilor Săi: „Drept aceea, mergeŃi şi învăŃaŃi
toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi
al Fiului şi al Sfântului Duh.” (Matei XXVIII, 19).
Biserica ortodoxă este o biserică sobornicească.
Sfântul Chiril al Ierusalimului spunea în una din
catehezele sale: „Biserica se numeşte sobornicească,
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pentru că este în toată lumea, de la o margine a
pământului la alta, pentru că învaŃă soborniceşte
şi fără greşeală toate dogmele care trebuie să
ajungă la cunoştinŃa oamenilor despre lucrurile
văzute şi nevăzute, cereşti şi pământeşti, pentru că
supune la adevărata evlavie tot neamul omenesc,
conducători şi conduşi, învăŃaŃi şi neînvăŃaŃi,
pentru că tratează soborniceşte şi vindecă tot felul
de păcate săvârşite de suflet şi de trup, în fine,
pentru că posedă tot felul de virtuŃi oricum s-ar
numi: în fapte, în cuvinte, în tot felul de daruri
duhovniceşti”. Din Biserică fac parte doar cei
„botezaŃi în apă şi Duh” în numele Sfintei Treimi.
Biserica ortodoxă este o biserică ecumenică,
adică deschisă spre dialogul cu toate religiile şi
cultele

creştine.

Prin

ecumenism

se

înŃelege

mişcarea de unificare a tuturor credincioşilor din
întreaga lume, mărturisind aceeaşi credinŃă în
Biserică şi în Dumnezeu, având aceleaşi Sfinte Taine
şi aceeaşi învăŃătură. Mişcarea ecumenică încearcă
prin orice mijloace să apropie bisericile unele de
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altele, pe creştini între ei, indiferent cărui cult aparŃine fiecare. Biserica ortodoxă sprijină ecumenismul,
dar nu face compromisuri; nu trebuie să cedăm tezaurul nostru de credinŃă pe care l-am primit de la
Mântuitorul Iisus Hristos.
PoziŃia Bisericii ortodoxe faŃă de celelalte
religii este de pace şi de bună înŃelegere. Ea vine cu
duhul blândeŃii, este împotriva certurilor şi a
războaielor cu caracter religios.
Biserica ortodoxă nu forŃează pe nimeni să
treacă la ortodoxie, dar nici nu renunŃă la
învăŃăturile pe care le mărturiseşte de 2000 de ani.
Dialogul trebuie purtat cu duhul iubirii creştine.
Unitatea Bisericilor se obŃine prin cunoaşterea reciprocă şi prin rugăciuni stăruitoare la Dumnezeu.
Astăzi, mai mult ca oricând, este practic
nevoie de ecumenism în lume. Biserica este şi
trebuie să fie un factor de unitate pentru oameni şi
popoare. Ecumenismul are în vedere înfrăŃirea
tuturor oamenilor, căci toŃi am fost creaŃi de unul şi
acelaşi Dumnezeu. Ecumenismul urmăreşte să se
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ajungă la ceea ce a fost la începutul Bisericii: „o
turmă şi un păstor”.
Ecumenismul Ńine de Biserică, de credinŃă şi se
foloseşte de dialog şi de dragoste.
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BISERICA ŞI ŞCOALA

Biserica

este

o

instituŃie

divino-umană,

întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos, cu menirea
de a mântui pe oameni şi de a-i învăŃa adevărul.
Adeseori, ucenicii se adresau Mântuitorului cu
„ÎnvăŃătorule”.
ÎnvăŃătura lui Iisus este dumnezeiască.
Deşi au trecut peste 2000 de ani de la naşterea
Mântuitorului, învăŃătura Lui este valabilă şi astăzi
şi durează în veşnicie. Sfântul Apostol Pavel, în
Epistola către Evrei, spune: „Iisus Hristos este
Acelaşi, ieri şi azi şi în veci” (Evrei XIII, 8).
În Biserică învăŃăm adevărurile de credinŃă, ea
fiind împreună cu Şcoala în slujba omului. Prin
Biserică ne împărtăşim cu harul lui Dumnezeu în
Sfintele Taine. De asemenea, Şcoala are ca misiune
să ne lumineze mintea şi să ne instruiască.

Preot prof. dr. Mihail Gh. Milea

163

Biserica a avut un mare rol în dezvoltarea
şcolii şi a învăŃământului în general. Primele şcoli
au luat naştere în tinda Bisericii. Din minunatele
„Amintiri din copilărie” ale lui Ion Creangă aflăm
că el învăŃa carte de la preotul satului în pridvorul
Bisericii. Primele manuale şcolare au fost cărŃile de
ritual: Psaltirea, Ceaslovul, Liturghierul etc. De
asemenea, mănăstirile au fost focare de cultură
unde s-au scris primele cărŃi în limba română.
De-a lungul istoriei, Biserica a sprijinit şi
binecuvântat orice acŃiune culturală. Cu cât cineva
este mai învăŃat, cu atât mai mult poate înŃelege
prezenŃa şi lucrarea lui Dumnezeu în lumea care ne
înconjoară.
Numai printr-o lucrare împreună Biserica şi
Şcoala pot forma oameni de nădejde ai Ńării. Cultura
fără morală nu are valoare! Şcoala îŃi oferă
cunoştinŃe, date, lucruri interesante. Biserica îŃi
arată cum să aplici şi cum să preŃuieşti aceste
cunoştinŃe intelectuale în viaŃă. Biserica te face mai
conştient şi mai responsabil de tot ce săvârşeşti în
această viaŃă.
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Poporul

român

este

creştin

ortodox,

el

formându-şi o vie tradiŃie spirituală prin Biserică şi
Şcoală. Cea mai tristă perioadă din istoria învăŃământului a fost aceea a scoaterii religiei din şcoală
în timpul comunismului.
A îndepărta Şcoala de Biserică este ca şi cum
Ńi-ai îndepărta propria mamă, care te-a învăŃat, te-a
crescut în duhul credinŃei şi al iubirii de neam şi
lege. Introducerea orelor de religie în şcoală este
binevenită. Ele au o influenŃă binefăcătoare, religia
fiind şi factor de cultură, dar şi de trăire morală. A
face o lecŃie de religie în şcoală nu înseamnă a face
propagandă Bisericii, cum greşit afirmau unii în
Parlamentul Ńării. Şcoala şi Biserica au în vedere
formarea şi educarea tinerei generaŃii, în spiritul
valorilor creştine.
În

toate

instituŃiile

sociale,

ordinea

şi

disciplina sunt indispensabile bunului mers. Şcoala
şi Biserica te învaŃă cum să trăieşti, ce să faci
pentru a ajunge bine în viaŃă şi în lumea de
dincolo. Şcoala are mult de câştigat printr-o
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colaborare mai vie cu Biserica, şi invers. Biserica
este deschisă spre Şcoală, spre lume.
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BISERICA ŞI SPITALUL

Scopul venirii Mântuitorului Iisus Hristos pe
pământ a fost acela de a-i răscumpăra pe oameni
din păcate şi de a-i vindeca de bolile trupeşti şi
sufleteşti. Atunci când Iisus a intrat în Sinagoga din
Nazaret a spus: „Duhul Domnului e peste Mine,
pentru că El M-a uns; El M-a trimis să le binevestesc săracilor, să-i vindec pe cei zdrobiŃi la
inimă, robilor să le vestesc libertate şi orbilor
vedere” (Isaia LXI, 1; Luca XIV, 8). Isaia prorocul,
vorbind despre Iisus Hristos, cu câteva secole
înainte de a se naşte, a spus: „El păcatele noastre le
poartă şi pentru noi rabdă durere, dar noi Îl
socoteam că de la Dumnezeu se află El întru
durere, chinuri şi necaz. El însă pentru păcatele
noastre a fost rănit şi pentru fărădelegile noastre a
pătimit; pedeapsa păcii noastre asupra Lui era şi
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noi prin rana Lui ne-am vindecat.” (Isaia LIII, 4-5).
Izvorul suferinŃei îl aflăm în păcatul neascultării strămoşilor noştri, Adam şi Eva. SuferinŃa s-a
transmis întregului neam omenesc: „De aceea, aşa
cum printr-un om a intrat păcatul în lume – şi,
prin păcat, moartea - tot astfel moartea a trecut în
toŃi oamenii, prin aceea că toŃi au păcătuit”
(Romani V, 12). Păcatul este considerat un adevărat
microb, care aduce multă suferinŃă sufletească şi
trupească.
Biserica nu poate sta nepăsătoare în faŃa
suferinŃei umane, care ia proporŃii din ce în ce mai
mari. Iisus Hristos a dat Bisericii slujbe specifice de
vindecare şi de ameliorare a durerilor: Taina
Sfântului Maslu, diferite rugăciuni terapeutice care
se găsesc în cartea bisericească numită Molitvelnic.
Biserica şi spitalul se află în slujba omului.
Biserica pune mare accent pe vindecarea sufletească
şi apoi pe cea trupească. Spitalul, prin medicii care-l
deservesc, are în vedere vindecarea trupească a
bolnavilor. Mântuitorul Iisus Hristos, adeseori, ne-a
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arătat că există o strânsă legătură între trup şi suflet,
între păcat şi boală. După ce Iisus a vindecat un om
bolnav de paralizie, l-a întâlnit la scurtă vreme şi i-a
zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai
greşeşti, ca să nu-Ńi fie ceva mai rău” (Ioan V, 14).
Creştinismul este religia care a unit, în chip
desăvârşit, religia cu medicina. Mântuitorul Iisus
Hristos, împlinind profeŃiile mesianice, este adevăratul doctor al sufletelor şi al trupurilor. De la
începutul existenŃei sale istorice, Biserica a adus o
mare contribuŃie la însănătoşirea bolnavilor cu
mijloacele ei specifice. Sfântul Vasile a zidit, din
fondurile Bisericii, cel dintâi spital (sec. IV), iar
Sfântul Teodosie (+ 329) a ridicat o mănăstire lângă
oraşul Betleeem, unde a adus şi trei infirmieri,
pentru îngrijirea celor bolnavi şi infirmi.
Aproape toate mănăstirile din Ńara noastră au
fost prevăzute cu „bolniŃe”, încăperi sociale pentru
tratarea bolnavilor. Un bolnav spovedit şi împărtăşit suportă mai uşor orice operaŃie sau intervenŃie
medicală. Biserica, prin toate slujbele ei, insuflă
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speranŃa bolnavilor, dragostea de viaŃă şi respect
faŃă de medicii care se sacrifică pentru apărarea
vieŃii.
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BISERICA ŞI PATRIA

Biserica este altarul lui Dumnezeu, unde se
aduce jertfa cea sfântă şi fără de sânge Sfânta
Liturghie. Patria este altarul fiinŃei noastre naŃionale, pe care arde focul iubirii de neam şi de legea
străbună.
Biserica şi Patria îşi au izvorul în Dumnezeu,
care le-a adus la existenŃă şi le poartă de grijă.
Biserica este o comunitate de persoane care
mărturisesc aceeaşi credinŃă în Iisus Hristos şi se
împărtăşesc de aceleaşi Sfinte Taine, dar, în acelaşi
timp, ea este şi loc sacru unde se aduce jertfă lui
Dumnezeu. Biserica cuprinde întregul spaŃiu: toată
creaŃia lui Dumnezeu formează un sanctuar cosmic.
Deşi Dumnezeu se află pretutindeni în acest Univers,
există numai anumite locaşuri sfinte care poartă
numele de Biserică. Nu orice casă este Biserică.
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Fiecare om este legat de un anumit loc unde a
văzut lumina zilei şi unde a făcut cei dintâi paşi pe
pământ. Acest loc unde ne-am născut şi unde ne
ducem existenŃa poartă numele de Patrie.
Biserica şi Patria sunt două altare sfinte la care
suntem chemaŃi cu toŃii să slujim. Ele nu se anulează şi nici nu se suprapun, ci, dimpotrivă, sunt
două realităŃi bine conturate. „Patria este o realitate
complexă în care nu se cuprind numai locul natal,
ci şi Ńara în care s-au născut nu numai părinŃii şi
rudele, prietenii şi concetăŃenii, ci tot poporul cu
care avem comunitate de neam, de teritoriu, de
limbă, de cultură, de tradiŃie de spiritualitate, de
care ne leagă acelaşi trecut şi acelaşi ideal”. Patria
se referă întotdeauna la un anumit Ńinut pe când
Biserica are o sferă mult mai largă, ea cuprinzând în
sine oameni din toate Ńinuturile geografice.
Biserica este sobornicească – adică deschisă
spre toŃi oamenii, spre toate Ńările, chemându-i pe
toŃi la slujirea Mântuitorului Iisus Hristos. Cu toate
că Biserica este universală, totuşi ea îşi pune
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amprenta specifică asupra fiecărei naŃiuni. Biserica
Ortodoxă Română este o Biserică naŃională, adică
Biserica poporului şi pentru popor.
Istoria Patriei se identifică cu istoria Bisericii.
Nu poŃi face istoria Ńării fără să te raportezi la istoria
Bisericii, şi invers. Ele se completează şi se sprijină
reciproc. Biserica strămoşească sau ortodoxă, cum
mai este numită în popor, a insuflat de-a lungul
secolelor dragostea faŃă de Ńară şi de istoria
poporului nostru. Iubirea de Patrie este un act sfânt,
deoarece, iubind Patria, de fapt iubeşti pe Dumnezeu
– Părintele patriei cereşti.
Patria nu înseamnă numai locul, ci şi oamenii
care vieŃuiesc într-un anumit Ńinut. Aceşti locuitori,
prin Botezul în numele Sfintei Treimi, au devenit
creştini, membri ai Bisericii, unde aduc cinstire şi
închinăciune lui Dumnezeu. Pământul Patriei, de la
un capăt la celălalt, este presărat cu locaşuri sfinte,
cu troiŃe şi cu sângele strămoşilor, vărsat pentru
apărarea credinŃei strămoşeşti. Cei care se leapădă
de credinŃa străbună trecând la alte secte şi religii
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străine de fiinŃa neamului nostru românesc automat
se leapădă de patrie, pierzându-şi identitatea
naŃională. „A fi român înseamnă a fi creştin
ortodox”, spunea George Călinescu.
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BISERICA ŞI CULTURA

Misiunea Bisericii este de a-i mântui pe
oameni, de a-i lumina pe calea adevărului. Dintotdeauna, Biserica a fost un puternic focar de cultură
şi de spiritualitate.
Pentru a putea înŃelege mai bine care este
poziŃia Bisericii faŃă de cultură şi civilizaŃie, cum
deseori i se spune, trebuie să plecăm de la sensurile
noŃiunii de cultură. După una dintre definiŃii,
„cultura este totalitatea cunoştinŃelor câştigate,
care dau o înŃelegere ştiinŃifică, morală, artistică,
iar, pe de altă parte, ea este trăirea acestei
înŃelegeri“. Adeseori spunem despre o anumită
persoană că este cultă, adică un om învăŃat, un ins
care ştie multe. Devenim o persoană cultă pe
măsură ce studiem mai mult atât în şcoală, cât mai
ales în afara şcolii. Toată viaŃa omului este o
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neîncetată învăŃătură, cunoaştere, cercetare. ŞtiinŃa,
cunoaşterea lucrurilor, a persoanelor şi a fenomenelor care ne înconjoară ne ajută la înŃelegerea
lor profundă. Nu poŃi înŃelege ceva fără să-l cunoşti.
Încă de la începutul existenŃei oamenilor,
Dumnezeu a pus în faŃa lor cunoaşterea binelui şi a
răului. În rugăciunea arhierească, Iisus Hristos a
arătat că prin cunoaşterea lui Dumnezeu se ajunge
la viaŃă veşnică.
Cultura are un caracter dinamic, ea se află în
plin proces de dezvoltare. Creştinul trebuie să
citească cât mai multe cărŃi din toate domeniile, dar
să reŃină doar ce este bun şi folositor. Cunoaşterea
dă stăpânire de sine, certitudine şi încredere. Prin
cunoaştere ajungem la stăpânirea de sine şi devenim responsabili pentru tot ceea ce facem sau
vorbim. Un om cult ştie să se orienteze în viaŃă, să
aleagă esenŃialul, să deosebească binele de rău. Un
om cult înseamnă o persoană „luminată la minte”,
cu dreaptă socoteală, înŃelept.
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Deşi există multe asemănări între noŃiunea de
cultură şi civilizaŃie, totuşi ele nu trebuie confundate. Prima are un caracter teoretic, pe când cea
de-a doua un caracter practic. Se întâmplă deseori
ca o persoană care cunoaşte multe să lase de dorit în
cea ce priveşte comportamentul în societate. Unui
om cult i se cere un comportament demn, care să
facă cinste. Întotdeauna, atât civilizaŃia cât şi cultura
trebuie să pornească de la Iisus Hristos, care este
numit „piatra din capul unghiului”, sau punctul de
rezistenŃă al unei clădiri. După cum o casă fără
temelie nu rezistă, tot la fel o civilizaŃie sau o
cultură fără de Dumnezeu, nu poate supravieŃui.
Biserica a sprijinit orice acŃiune culturală şi a
militat pentru ordine şi armonie în societate. Un om
civilizat înseamnă un om real, un om care face bine
şi care nu poate face rău cuiva.
Biserica, prin tot ceea ce ne învaŃă, se străduieşte să formeze caractere morale. A fi membru al
Bisericii se dovedeşte prin fapte şi trăire, nu printr-o
simplă denumire primită în urma botezului.
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Biserica ne învaŃă că între cunoaştere şi iubire este o
strânsă legătură. Pe măsură ce vom cunoaşte mai
bine universul care ne înconjoară, vom iubi şi mai
mult creaŃia lui Dumnezeu. Nu orice carte este
ziditoare de suflet, de aceea să fim cu luare aminte.
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BISERICA ŞI LUMEA ÎN RAPIDĂ
TRANSFORMARE

Este un fapt recunoscut de toŃi că lumea
contemporană se află într-o perioadă de rapidă
transformare,

de

progrese

uluitoare

în

toate

domeniile de activitate ale omului. Evidente sunt
îndeosebi progresele ştiinŃei şi tehnicii, care-şi pun
amprenta peste tot.
ŞtiinŃa pătrunde tot mai adânc în cunoaşterea
Universului, descoperind noi legi, noi energii nebănuite; tehnica, pe baza ştiinŃei, pune la dispoziŃia
omului unelte care îl ajută să stăpânească tot mai
deplin forŃele naturii, să pună în slujba sa aceste
forŃe naturale. Progresul ştiinŃific – tehnic oferă
posibilitatea realizării unei vieŃi îmbelşugate şi
luminate pentru toate popoarele şi a deschis
drumul omului în cosmos. „Biserica, spunea
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Nicolae Mladin, marele mitropolit al Transilvaniei,
nu poate sta pasivă în mijlocul acestor transformări. Ea însăşi este asaltată de valurile rapide
culturale şi sociale. Deşi dogmele sunt aceleaşi,
cultul este acelaşi, disciplina bisericească e
aceeaşi, totuşi, viaŃa bisericească e pe cale de
înnoire. Adevărul creştin este veşnic, dar el
trebuie să satisfacă setea după o viaŃă avansată a
oamenilor, a credincioşilor din vremea noastră.
Fiind veşnic, adevărul creştin e mereu nou, e
mereu contemporan, niciodată rămas în urmă,
depăşit. Pentru aceasta, însă, cei ce reprezintă
adevărul creştin, cei ce reprezintă Biserica, trebuie
să fie pătrunşi adânc de duhul lui Hristos – care e
veşnic viu - şi de spiritul înnoitor al vremii.”
Biserica, în societatea noastră contemporană, se
confruntă cu mari şi inedite probleme, care n-au
figurat niciodată pe agenda ei de lucru, cum ar fi:
drogurile, violenŃa domestică, alcoolismul, terorismul, şomajul, delincvenŃa juvenilă, libertinajul etc.
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Biserica ne cheamă pe toŃi la conlucrare pentru
binele semenilor noştri, indiferent de starea lor
socială, etnie, sex, religie sau vârstă. Ea este
împotriva războiului şi a colonialismului.
Biserica ortodoxă promovează o atitudine de
înŃelegere şi preŃuire faŃă de celelalte religii, cărora
le aparŃine masa cea mai mare a credincioşilor din
regiunile geografice cu transformări sociale rapide.
Pornind de la cuvintele biblice ale Sfântului
Apostol Pavel, că neamurile „din fire fac alte legii”
(Romani, 2, 14) şi de la învăŃătura Sfântului Iustin
Martirul şi Filosoful despre lucrarea Logosului
(Hristos) în sânul popoarelor, Biserica ortodoxă n-a
căzut în greşeala de a vedea în celelalte religii
numai „beznă”, faŃă de „lumina” creştinismului, ci
întotdeauna a preŃuit valorile pozitive morale
existente în acele religii, raze de lumină, răsfrântă
din lumina cea veşnică a Logosului divin care este
IISUS HRISTOS.
Atitudinea aceasta de respect reciproc între
creştinii ortodocşi şi credincioşii altor religii duce la
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apropiere şi conlucrare. Recentul discurs al papei
Benedict al XVI-lea, Ńinut într-o universitate din
Germania, în cadrul căruia a folosit un text luat din
gura unui bizantin, a produs o mare tulburare în
lumea musulmană şi aceasta a reacŃionat vehement,
imediat, sfidând orice dialog cu Sfântul Părinte al
Vaticanului.
Biserica ortodoxă este în pas cu marile
transformări din lume, împărtăşind un climat de
pace şi conlucrare reciprocă.
Ea Ńine seama de progresele ştiinŃei şi tehnicii
şi de mersul înainte al popoarelor spre o societate
bazată pe muncă, libertate, solidaritate, dreptate
socială, pace şi colaborare. Ortodoxia se află într-un
proces de înnoire a teologiei şi a vieŃii liturgice.
Lumea, prin aceasta înŃelegând oamenii, este
chemată să devină o „biserică vie” şi „luptătoare cu
păcatul”.
Biserica este în lume pentru ca lumea să
devină, cu harul lui Dumnezeu, un sanctuar în care
să existe „cer nou şi pământ nou”.
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BISERICA ŞI CIBERNETICA

Biserica este prin definiŃie o instituŃie divino –
umană care se ocupă de cele spirituale, fără a neglija
şi pe cele materiale, necesare dezvoltării armonioase
a omului, care este „creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”.
Biserica a binecuvântat dintotdeauna munca
omului, care duce la descoperirea Universului prin
cuceririle tehnice care sunt în sine o conlucrare a
omului cu Dumnezeu. Atunci când tehnica este
folosită spre slava lui Dumnezeu şi spre binele
omului şi ocrotirea naturii ea devine o binecuvântare divină. Marile progrese tehnice din ultima
vreme au izvorât din îmbinarea: energie atomică +
automatizarea. În legătură cu noile maşini de
calculat electronic şi cu automatizarea, s-a născut o
nouă ştiinŃă şi anume cibernetica, termen care vine
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din limba greacă şi are înŃelesul de „a conduce, a
dirija”.
Acest cuvânt este folosit pentru prima dată de
filosoful Platon, cu înŃelesul de „ştiinŃa conducerii
corăbiilor”. Pe la jumătatea secolului XIX, fizicianul
Ampère, în clasificarea ce o face ştiinŃelor, rezervă
un loc şi ciberneticii, definind-o ca ştiinŃă a conducerii societăŃii.
În anul 1868, fizicianul englez Maxwell face
primul studiu de cibernetică, prezentând un mecanism cu reacŃie folosit atunci, mecanism care stă la
baza automaticii. Una din cele mai recente definiŃii
date ciberneticii spune că „cibernetica este ştiinŃa
despre procesele de automatizare şi transmitere a
informaŃiilor în maşini şi despre analogiile
rezultând de aici cu procesele corespunzătoare la
animal şi om.” Pe de o parte, ea cuprinde „teoria
informaŃiei, a automatizării şi a maşinilor de
calcul electronic” şi, pe de altă parte, „ea stabileşte
analogii între maşinile automate şi organismele
vii, studiază unele procese din organismele vii
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prin analogie şi modelare, elaborează automate
complexe în stare să îndeplinească funcŃii simple
ale gândirii omeneşti.”
În legătura cu cibernetica, Biserica face precizări clare. Gândirea creatoare a omului zidit după
„chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” nu poate fi
înlocuită de maşinile electronice, oricât de sofisticate ar fi acestea.
Maşinile

electronice,

roboŃii

cu

toată

inteligenŃa lor fizică sunt mult mai prejos de om, cel
care prin harul lui Dumnezeu le-a inventat.
Nici o maşină sau robot nu are sentimente şi
nici voinŃă sau raŃiune profundă aşa cum are omul
prin creaŃie.
Maşinile tehnice sunt „indiferente” faŃă de
mediul biologic, natural şi social.
Cibernetica creştină scoate în relief superioritatea şi valoarea omului ca făptură divină. Omul
este deasupra tehnologiei. El are o gândire vie,
creatoare, plină de imaginaŃie. Omul este făuritorul.
Cel mai sofisticat robot sau calculator din lume
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funcŃionează întotdeauna după programul şi schema concepută şi gândită de om. În orice tehnologie
avansată, omul este elementul cheie; aparatura
electronică este făcută de om ca să-l ajute să aibă
condiŃii mai bune de viaŃă.
Biserica încurajează cuceririle tehnice care
urmăresc bunăstarea omului şi ecologizarea naturii.
Automatizarea în orice domeniu de activitate a
omului este o necesitate şi deschide noi dimensiuni
vieŃii spirituale şi materiale.
Orice descoperire ştiinŃifică trebuie să-l ducă
pe om mai aproape de Dumnezeu şi să exclame
mereu, ca şi psalmistul David: „Mare eşti Doamne
şi minunate sunt lucrările Tale”.
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BISERICA ŞI EUROPA

Biserica şi Europa sunt două realităŃi evidente
în societatea noastră contemporană.
Biserica, din punct de vedere dogmatic, a
apărut în urmă cu aproape două mii de ani, în ziua
de Rusalii, când S-a pogorât Sfântul Duh peste
SfinŃii Apostoli şi peste toŃi cei care în acea zi, în
Ierusalim, au fost mişcaŃi de cuvântul înflăcărat al
Sfântului Apostol Petru primind botezul în numele
Sfintei Treimi (Matei, 28,19).
Ca instituŃie divino-umană, Biserica a fost
mereu prezentă în istorie, punând în practică
Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos.
Încreştinarea Europei s-a făcut în a doua
călătorie misionară a Apostolului Pavel, care a
pătruns în Macedonia în jurul anului 51, întemeind
aici prima comunitate creştină. Impactul benefic al
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Bisericii asupra Europei, de atunci şi până astăzi, a
fost imens.
În locul barbariei popoarelor păgâne s-a pus
duhul iubirii divine şi al concilierii între oameni.
În locul zeilor însetaŃi de sânge omenesc s-a
propovăduit Evanghelia Fiului lui Dumnezeu, care a
făcut să înceteze pentru totdeauna mulŃimea jertfelor
sângeroase, înlocuindu-le cu cele nesângeroase.
Cultura

păgână

s-a

transfigurat

datorită

cultului creştin din Biserică.
În

locul

sclavagismului

s-a

propovăduit

democraŃia, care dă şanse egale de afirmare tuturor
oamenilor.
Europa este spaŃiul de vieŃuire a multor
popoare, cu culturi şi religii diferite.
Biserica a avut marele rol de a transmite
popoarelor europene duhul ecumenic şi cel irenic.
În viziunea Bisericii, fiecare neam îşi are
valoarea sa istorică şi spirituală.
Biserica

Ortodoxă,

în

cadrul

Uniunii

Europene, a fost întotdeauna de acord ca fiecare
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Ńară să-şi păstreze identitatea şi specificul culturalreligios.
Potrivit DeclaraŃiei nr. 11 din Tratatul de la
Amsterdam (anul 1999), Uniunea Europeană are
obligativitatea expresă de a respecta cu sfinŃenie
specificul cultural şi religios al Bisericilor europene.
În ce priveşte Bisericile Ortodoxe din fostele
Ńări comuniste, acestea nu sunt privite deloc cu ochi
buni de către conducerea europeană. Acuza de
colaboraŃionism cu guvernele comuniste sau de
naŃionalism rămâne în actualitatea discursului
politic al celor din conducerea europeană.
Mai cu seamă Patriarhia Moscovei se află
mereu în atenŃia comentatorilor şi a analiştilor
politici internaŃionali, fie că a fost vorba despre
sprijinul dat de Patriarhul Alexei II lui ElŃîn sau
Putin în războaiele succesive din Cecenia, prin
justificarea acestora în faŃa opiniei publice ruseşti,
fie că este vorba de menŃinerea prin Biserica Rusă a
unor teritorii foste sovietice în raza de acŃiune şi
influenŃă a Moscovei, fie că este vorba despre mult
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discutatele legi privind libertatea religioasă din
Rusia sau despre relaŃiile cu Vaticanul. În „topul”
criticilor europene se află şi Patriarhia de la Belgrad,
care este acuzată că a sprijinit naŃionalismul de stat
al guvernului sârb. Trist este faptul că Uniunea
Europeană a îngăduit să fie distruse în timpul
recentului război din Kosovo peste o sută de Biserici
vechi din secolele XIV-XX, multe fiind înscrise pe
lista patrimoniului U.N.E.S.C.O.
De asemenea, Uniunea Europeană face presiuni uriaşe, la toate nivelurile, către Biserica
Ortodoxă din Grecia, ca să desfiinŃeze interdicŃia
femeilor de a intra în Sfântul Munte Athos, care este
supranumit şi Grădina Maicii Domnului.
Faptul că un bărbat nu poate naşte un copil,
precum o femeie, nu înseamnă că este discriminat în
faŃa acesteia. Fiecare fiinŃă umană îşi are vocaŃia sa.
După cum femeia nu poate fi preot prin hirotonie,
tot astfel ea nu are dreptul să intre în acest spaŃiu,
consacrat doar bărbaŃilor, adică pe Muntele Athos.
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Amestecul Uniunii Europene în problemele
sensibile ale Bisericii Ortodoxe care sunt experimentate de aproape două mii de ani va duce la crearea
unor tensiuni în interiorul dar şi în afara acestei
instituŃii europene.
Introducerea buletinelor electronice şi afişarea
numărului 666 pe toate produsele în urma unei
decizii a Parlamentului European va crea o nouă
revoltă a Bisericii Ortodoxe.
Locul pe care îl ocupă Bisericile Ortodoxe în
conştiinŃa Ńărilor membre ale Uniunii Europene a
fost pus în evidenŃă de o formulă devenită între
timp sinonimă cu însăşi chestiunea identităŃii
ortodoxe în context paneuropean: Europa sfârşeşte
acolo unde începe Ortoxoxia.
La începutul anului jubiliar 2000, în cadrul
„recepŃiei ecumenice” de la Palatul arhiepiscopal
din Viena, Cardinalul catolic Schoenborn afirma cu
tărie că, fără Ortodoxie, Europa ar fi incompletă. În
aceeaşi direcŃie trebuie înŃeleasă şi afirmaŃia marelui
istoric englez Sir Stephen Runcimon, care, cu puŃin
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înainte de sfârşitul secolului XX, spunea că
următoarea mie de ani va fi „mileniul Ortodoxiei”
în Europa.
Întrarea României în Uniunea Europeană este
privită, pe de o parte, cu pesimism, pe de altă parte
cu optimism. MulŃi români sunt convinşi că
integrarea europeană nu le va schimba cu nimic
viaŃa

personală.

Biserica

Ortodoxă,

cu

toate

rezervele ei, poate fi optimistă în ceea ce priveşte
integrarea europeană, deoarece la mijloc poate fi şi
o lucrare a lui Dumnezeu, pentru ca Ortodoxia să
transfigureze şi să schimbe mentalitatea laică şi
păgână a Uniunii Europene. Europa are mare
nevoie de un nou duh, care să o primenească şi să-i
dea resurse spirituale proaspete.
Ortodoxia nu poate face compromisuri cu
valorile seculariste ale Occidentului şi nici nu poate
să ignore izvoarele sfinte ale Bisericii.
Europa are mare nevoie de Biserica Ortodoxă,
singura care poate da şanse mari de supravieŃuire
Uniunii Europene şi care este chemată să-l pună pe
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Mântuitorul
Europene.

Hristos

în

centrul

ConstituŃiei
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RESPONSABILITATEA BISERICII ORTODOXE
CONTEMPORANE

Fiecare ortodox are marea responsabilitate
morală

de

a-şi

conforma

întreaga

viaŃă

cu

Mântuitorul Iisus Hristos, care s-a „întrupat pentru
a noastră mântuire”. ViaŃa creştinului ortodox
trebuie să aibă în vedere această poruncă divină:
„CăutaŃi mai întâi împărăŃia lui Dumnezeu şi
dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă”
(Matei 6,33).
Răspunderea creştinului faŃă de sine se
împlineşte prin răspunderea sa faŃă de semenii săi,
după cum zice Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos:
„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeu tău din toată
inima ta şi cu tot cugetul tău şi cu tot sufletul tău”.
Aceasta este întâia şi cea mai mare poruncă. Iar a
doua asemenea acesteia este: „Să iubeşti pe
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aproapele tău ca pe tine însuŃi” (Matei 20, 37-38).
Deci, din punct de vedere ortodox, creştinul are
răspundere faŃă de sine însuşi şi faŃă de cei din jurul
lui. Îndeplinind aceste răspunderi, mergem cu
adevărat pe calea mântuirii.
Biserica cea vie, formată din toŃi cei botezaŃi în
numele Sfintei Treimi (Matei 28,19) şi care se împărtăşesc în aceleaşi Sfinte Taine, poartă responsabilitate faŃă de tot ce se întâmplă în societatea
contemporană şi faŃă de relaŃiile noastre cu natura
înconjurătoare.
Biserica nu poate rămâne indiferentă faŃă de
ceea ce se întâmplă azi în lume.
Deschiderea creştinilor faŃă de lume este
deosebit de importantă şi complexă. Ea depinde de
structura psihică religioasă a fiecărui credincios,
după cum îşi conformează viaŃa cu principiile
învăŃăturii Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi,
prezenŃa Ortodoxiei în lume se manifestă prin
sprijinirea eforturilor omenirii pentru rezolvarea
problemelor majore, deci şi ale credincioşilor săi,
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care sunt totodată membri ai Bisericii şi ai societăŃii
umane. Ortodoxia este conştientă că în lume acŃionează şi puteri potrivnice fericirii oamenilor, cum
este terorismul.
Împotriva

acestor

manifestări

negative,

Ortodoxia, deŃinătoare a învăŃăturilor sale religioase,
trebuie să-şi organizeze lucrarea sa continuă şi
multilaterală pentru binele omenirii.
Ortodoxia este împotriva duşmanilor vieŃii,
păcii,

culturii

şi

progresului,

care

împiedică

instaurarea unei lumi mai bune, şi se străduieşte să
limiteze şi să stăvilească acŃiunile teroriste din lume.
Biserica Ortodoxă trebuie să devină mai activă
în

trăirea

adevărurilor

de

credinŃă,

printr-o

mărturisire vie a credinŃei în rândul credincioşilor,
pentru a-i feri astfel de cancerul secularizării vieŃii
religioase.
Biserica trebuie să se străduiască pentru
crearea unui climat prielnic slujirii sale în inimile
credincioşilor săi şi să contribuie cu mijloacele sale
specifice la rezolvarea problemelor care solicită pe
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fiecare credincios şi creştinătatea în general.
Biserica Ortodoxă este chemată astăzi la
jertfelnicie şi la mărturisirea credinŃei prin faptele
slujirii binelui în lume.
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DEVIERILE ECUMENISMULUI
CONTEMPORAN ÎN LUMINA ORTODOXIEI

IniŃial, ecumenismul a urmărit realizarea
unităŃii Bisericilor creştine, pornind de la ceea ce le
poate aduna împreună pentru realizarea acestui
deziderat: „Ca toŃi să fie una” (Ioan 17,21).
Mişcarea ecumenică este condusă de „Consiliul
Ecumenic al Bisericilor”, care apare la începutul
secolului XX şi grupează reprezentanŃi ai Bisericii
Ortodoxe, Catolice şi Protestante, cât şi ai tuturor
cultelor neoprotestante care au apărut ca „ciupercile
după ploaie”.
Consiliul Ecumenic funcŃionează ca o imensă
lojă masonică. Precum în lojile masonice nu se
discută subiecte religioase – dogmatice, pentru a se
evita certurile între membri, tot aşa în Adunarea
Ecumenică

se

evită

discutarea

adevărurilor
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dogmatice,

ce

deosebesc diferitele Biserici

şi

Confesiuni religioase.
Francmasoneria cere membrilor să fie credincioşi în propria lor credinŃă, dar să cinstească tot
timpul pe marele Arhitect al Universului.
La fel, Consiliul Ecumenic cere ca toŃi membrii
să fie toleranŃi cu ceilalŃi de altă credinŃă, mergând
chiar

până

la

compromisuri

cu

învăŃătura

dogmatică.
Mijloacele de refacere a unităŃii de credinŃă
folosite de Consiliul Ecumenic nu au fost ortodoxe,
de cele mai multe ori.
Un

mare

şi

sincer

susŃinător

al

unui

ecumenism ortodox, şi anume mitropolitul Antonie
Plămădeală al Ardealului, declara într-un interviu
următoarele: „Am crezut mult în ecumenism şi eu
însumi m-am implicat ca şi alŃii în el. Am tot
sperat că vom fi înŃeleşi şi că ecumenismul
urmăreşte cu adevărat refacerea unităŃii bisericilor
despărŃite. Poate că acest lucru se urmăreşte. Dar
metodele care s-au stabilit pentru aceasta ne
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dezavantajează net, aşa încât unitatea începuse să
devină doar acceptarea de către noi a punctelor de
vedere ale celorlalŃi; adică mulŃi protestanŃi şi
neoprotestanŃi. Noi ortodocşii suntem puşi în
acelaşi rând cu toate bisericile şi cu sectele
religioase; la vot având aceleaşi drepturi şi
participând la decizii ca şi cum am avea şi noi doar
câteva mii de credincioşi în ortodoxie. Nimic din
ce au cerut ortodocşii n-a pătruns în modul de
lucru şi în deciziile acestor organizaŃii. Ni s-a
părut că ni se dă oarecare atenŃie, că spiritualitatea
Ortodoxă începe să-i intereseze şi noi am fost
bucuroşi, dar, când a fost vorba să-şi impună
punctul lor de vedere, au făcut-o cu cinism şi
aproape cu cruzime, găsindu-şi motive de a ne
considera învechiŃi, prea legaŃi de Sfânta Scriptură
şi practicând exegeze care, dacă au mers cândva,
astăzi însă nu mai merg …”(Telegraful Român,
nr. 37-38, 1992 ).
Fără o atitudine promptă şi eficace din partea
Bisericii ortodoxe, ecumenismul va continua tot aşa
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şi va ajunge să impună o nouă religie mondială
New Age, care contravine întru totul Ortodoxiei,
care singură deŃine Adevărul dumnezeiesc, aşa cum
l-a primit de la Mântuitorul Iisus Hristos şi cum l-au
propovăduit SfinŃii Apostoli până-n vremea noastră
prin Biserică.
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BISERICA ORTODOXĂ, UN SPAłIU AL
LIBERTĂłII ŞI AL DEMOCRAłIEI
CONTEMPORANE

Libertatea şi democraŃia sunt cele două coordonate ale societăŃii contemporane care din păcate
nu au fost bine înŃelese de mulŃi oameni şi cărora
le-au fost date interpretări eronate. Libertatea este
un dar dumnezeiesc oferit omului de la creaŃie iar
democraŃia este o formă de conducere şi organizare
a societăŃii omeneşti.
Dumnezeu este izvorul libertăŃii. Cuvântul
„libertate” are la origine cuvântul „iertate”, la care
se adaugă consoanele l şi b. Eşti cu adevărat liber
când eşti dezlegat de păcate; când, prin spovedanie,
Dumnezeu îŃi dă iertare de toate păcatele săvârşite,
când te laşi de răutăŃi.
Libertatea adevărată nu înseamnă opŃiunea
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între bine şi rău, ci a alege mereu doar binele. În
acest sens, un mare teolog şi ierarh al Bisericii
Apusene, Fericitul Augustin, spunea: „Iubeşte şi fă
ce vrei”. Atunci când iubeşti pe cineva cu adevărat
niciodată nu poŃi să-i faci vreun rău; mereu alegi să
faci pentru el doar binele.
Omul, când alege să înfăptuiască răul, deja şi-a
pierdut libertatea.
Astăzi,

foarte

multe

persoane

cred

că

libertinajul este calea adevăratei democraŃii în
societate. În virtutea libertinajului, îŃi este permis să
faci orice voieşti, să duci viaŃa cum vrei, să-Ńi faci de
cap, să nu te supui la nici o regulă.
Libertinajul duce la slăbirea societăŃii şi a
familiei.
Biserica Ortodoxă, prin structura sa divină,
este categoric împotriva libertinajului, a opŃiunii
răului ca alternativă la calea binelui.
Trebuie să-i facem pe cei de lângă noi să
înŃeleagă că libertatea noastră nu trebuie să afecteze
libertatea celui de lângă noi.
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În democraŃie, toŃi oamenii din societate au
drepturi şi şanse egale de afirmare.
Când totul în societate se derulează după
principii autentic democratice dispare cu totul
despotismul.
RelaŃia dintre stăpân şi servitor este de
conslujire şi respect reciproc, după cum afirmă
Sfântul Pavel, Apostolul neamurilor: „ToŃi cei care
sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor
vrednici de toată cinstea …” (1 Timotei 6,1). Acelaşi
Apostol adaugă: „Stăpânilor, daŃi robilor voştri ce
le datoraŃi şi ce li se cuvine, căci ştiŃi că şi voi aveŃi
un Stăpân în ceruri” (Coloseni 4,1).
Pe fundalul globalizării galopante a omenirii a
început

să

se

instituie

în

locul

democraŃiei

satanismul, forŃă înfiorătoare a răului care nu mai
Ńine seama de vocea poporului.
Anticristul de care vorbeşte Sfântul Ioan
Evanghelistul se pregăteşte de unul singur să
conducă lumea, fără a mai respecta valorile vitale
ale omenirii, care sunt libertatea şi democraŃia
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(1 Ioan 4,3; Apocalipsă 13,2).
Biserica Ortodoxă este un spaŃiu al libertăŃii şi
al democraŃiei pe care le susŃine şi le binecuvântează pretutindeni în lume.
Să iubim cu toŃii libertatea şi democraŃia!
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SAVALIADA ORTODOXĂ
(studiu de caz)

În Biserica Ortodoxă Română, asistenŃa socială
a avut de la început un puternic caracter religios,
desfăşurându-se

secole

de-a

rândul

în

jurul

mănăstirilor şi Bisericilor. În secolul al IV-lea, a luat
fiinŃă „VASILIADA”, un complex de servicii
sociale întemeiat de Sfântul Vasile cel Mare,
Arhiepiscop în Cezareea Capadociei (în Turcia de
azi). În secolul IV a trăit şi Sfântul SAVA de la
Buzău, ale cărui moaşte au fost cerute de Sfântul
Vasile cel Mare şi aşezate cu multă evlavie într-o
Biserică din Cezareea Capadociei.
În amintirea Sfântului Sava de la Buzău au fost
derulate mai multe proiecte sociale şi culturale,
numite cu un singur cuvânt: SAVALIADA.
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În anul 1991, pe data de 8 decembrie, s-a pus
piatra de temelie a Catedralei municipale „Sfântul
Sava de la Buzău” şi s-a sfinŃit locul de către Prea
SfinŃitul Episcop Epifanie Norocel.
În anul 1993, pe data de 12 aprilie, tot cu
binecuvântare arhierească, s-a înfiinŃat FundaŃia
pentru copii „Sfântul Sava de la Buzău”, care are
marele merit de a face cunoscut cultul acestui tânăr
mucenic în tot judeŃul Buzău, în Ńară şi în
străinătate.
SAVALIADA a pornit de la BISERICA
ORTODOXĂ, s-a lucrat în BISERICA ORTODOXĂ,
de către slujitori şi creştini ortodocşi.
FundaŃia „Sfântul Sava de la Buzău” este o
organizaŃie nonguvernamentală (ONG), susŃinută
spiritual şi material de BISERICA ORTODOXĂ.
Această

instituŃie

umanitară

creştină

SAVALIADA acŃionează simultan în trei direcŃii:
social, cultural şi misionar.
FundaŃia „Sfântul Sava de la Buzău” este un
miracol

divin în sine şi

o dovadă

vie

că
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DUMNEZEU ESTE MARE!
Ea a început ca în Evanghelie, cu „bobul de
muştar” care astăzi a devenit un copac mare, cu
multe ramuri, prin lucrarea Sfântului Duh şi prin
jertfa multor creştini ortodocşi care s-au străduit cu
timp şi fără de timp la înfăptuirea binelui pentru
semenii din jurul lor, indiferent de etnie, religie, sex
sau de stare socială.
FundaŃia „Sfântul Sava de la Buzău” a pornit
totul de la zero, având mare încredere în puterea lui
Dumnezeu. Prin credinŃă şi prin muncă, orice vis
poate deveni realitate. FundaŃia „Sfântul Sava de la
Buzău” este destinată întru totul acŃiunilor umanitare. A derulat mai multe programe filantropice în
Ńară şi în străinătate: a fost prezentă în Kosovo, în
Basarabia şi în Ńinuturile sârbeşti. Este alături de
copiii şi tinerii din Irak şi Afganistan, care suferă pe
nedrept de pe urma unui război care, în loc să
rezolve o problemă teroristă, complică şi mai mult
situaŃia păcii mondiale. FundaŃia a organizat multe
tabere internaŃionale cu tinerii din Europa. FundaŃia
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„Sfântul Sava de la Buzău” are o mare deschidere
europeană. Ea promovează pacea şi iubirea între
oameni, popoare şi religii.
FundaŃia „Sfântul Sava de la Buzău” a fost
vizitată de către mai mulŃi patriarhi ortodocşi; Prea
Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul României;
Prea Fericitul Părinte Ignatie IV al Antiohiei şi
Siriei şi Patriarhul Atanasie al Albaniei.
De asemenea, Jonathan Scheele, ambasadorul
Uniunii Europene, a fost profund impresionat de
SAVALIADA ORTODOXĂ din Buzău.
FundaŃia „Sfântul Sava de la Buzău” are un
mare merit, deoarece, cu ajutorul lui Dumnezeu
care este Mare, a creat mai multe instituŃii care
poartă numele „Sfântul Sava de la Buzău”.
Unele din ele deja şi-au căpătat autonomia.
Multe din aceste proiecte sociale şi culturale trebuie
îmbunătăŃite şi dezvoltate.
Succesul

SAVALIADEI

se

bazează

pe

încrederea mare în Dumnezeu şi pe munca în
echipă a voluntarilor din Biserica Ortodoxă, care
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constituie o forŃă vitală pentru societate. Eu, ca
persoană, nu am nici un merit în SAVALIADĂ,
deoarece

totul

s-a

făcut

cu

ajutorul

şi

binecuvântarea Lui Dumnezeu şi cu dăruirea
oamenilor de bine, care au înŃeles că în această viaŃă
nu poŃi fi fericit decât în măsura în care îl faci fericit
pe cel de lângă tine.
Prin intervenŃia sa, FundaŃia „Sfântul Sava de
la

Buzău”

sensibilizează

şi

conştientizează

societatea civilă asupra problemelor sociale grave
cu care se confruntă uneori membrii săi, pentru a-şi
asuma cu aceştia răspunderea în soluŃionarea
situaŃiilor dificile din cadrul comunităŃii.
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FRUMUSEłEA ORTODOXIEI
TRANSFIGURATE

Ortodoxia este „Lumină din Lumină” şi ea îşi
are izvorul în „Răsăritul cel de sus”, care este
Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
FrumuseŃea Ortodoxiei este un miracol divin
care ne umple de uimire. Deşi Ortodoxia de la
început şi până astăzi este crucificată, ea devine din
ce

în

ce

mai

transfigurată,

învăluită

într-o

strălucitoare lumină taborică.
Pentru cine nu a cunoscut încă adâncurile
spiritualităŃii creştine ale Ortodoxiei poate să pară
că această Biserică a rămas de-o parte în umbra
vremii şi că este lipsită de strălucirea cu care s-a
împodobit în aparenŃă creştinismul apusean.
Prin suferinŃele şi grelele încercări prin care a
trecut Ortodoxia, cu prigoniri păgâne, cu nelegiuiri
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şi masacre, cu distrugeri ale patrimoniului ortodox care a pierdut sute de mănăstiri ortodoxe în
Kosovo, dar şi în alte colŃuri ale lumii -, această
străveche credinŃă a devenit şi mai puternică.
Ortodoxia a avut acest mare merit că a rezistat
la toate presiunile şi a depăşit toate obstacolele pe
care le-a avut în faŃă.
FrumuseŃea Ortodoxiei nu trebuie căutată în
latura estetică, în măreŃia catedralelor Apusului, ci în
evlavia credincioşilor ortodocşi, în smerenia locaşurilor de cult: Peştera de la Betleem, Golgota etc.
Ortodoxia a primit de la Dumnezeu un dar
deosebit de mântuire şi sfinŃire, înnobilând credinŃa
sa „printr-un dar al lacrimilor, un botez al
lacrimilor, o sfântă tristeŃe sau o teologie a
lacrimilor”, după cum a fost denumită pe bună
dreptate de către teologul Karl Hell, un dar care stă
în fruntea celorlalte vocaŃii ortodoxe, ca postirea,
fecioria, sărăcia de bună voie, pustnicia etc.
În Ortodoxie, lumea care ne înconjoară apare
ca o imagine profetică şi o pregustare reală a
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împărăŃiei lui Dumnezeu ce va să vină.
Prin ochii credinŃei Ortodoxe, privim prezenŃa
şi Slava lui Dumnezeu în persoanele umane şi în
frumuseŃea creaŃiei, la fel ca în evenimentele
mundane şi în suferinŃele tragice. Întreaga noastră
viaŃă pământească

este

trăită într-o tensiune

minunată între cer şi pământ, între timp şi veşnicie.
Rugăciunile noastre se ridică dincolo de lumea
aceasta, sau, mai degrabă, ridică lumea cu noi, şi
uneşte întreaga creaŃie cu Creatorul VieŃii în
comuniunea veşnică a sfinŃilor.
Ortodoxia este plină de viaŃă şi de nădejde
sfântă; ea aşteaptă cu nerăbdare „cer şi pământ
nou”.
Ferice de toŃi cei care s-au născut în dreapta
credinŃă şi au descoperit frumuseŃile spirituale ale
Ortodoxiei!
Această bucurie harică nu poate fi înlocuită cu
nici o altă bucurie din lumea aceasta trecătoare.
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MĂREłIA BISERICII ORTODOXE

Un subiect inepuizabil este a vorbi şi a scrie
despre Biserica Ortodoxă, deoarece această instituŃie este de origine divină. Când spunem Biserică
ne gândim în primul rând la Dumnezeu întreit în
Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
Origen, un mare teolog creştin din secolul II,
spunea că: „Biserica este plină de Sfânta Treime”.
În al doilea rând, când rostim cuvântul
„Biserică” ne gândim la toŃi oamenii de pretutindeni, care în acest interval de aproape două mii
de ani de la Pogorârea Sfântului Duh şi până-n
prezent s-au botezat în numele Sfintei Treimi,
mărturisind aceeaşi credinŃă apostolică primită
direct de la Mântuitorul Iisus Hristos.
Biserica Ortodoxă cuprinde în sine întregul
Univers creat de Dumnezeu; adică atât lumea
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văzută cât şi cea nevăzută. Hans Von Baltazar a
scris o interesantă carte numită „Liturghia cosmică”,
în care argumentează biblic că întregul Cosmos este
în sine un măreŃ sanctuar. Din Biserica Ortodoxă fac
parte toŃi îngerii şi sfinŃii, dimpreună cu Maica
Domnului.
În orice locaş sfânt de închinăciune, oricât de
mic şi modest ar fi, încape Dumnezeu care este
mare. Mântuitorul Hristos S-a micşorat pe Sine
(Filipeni 2,7) încât a pătruns în Fecioara Maria prin
lucrarea Sfântului Duh (Luca 1,35).
MăreŃia Bisericii Ortodoxe constă în aceea că
ea deŃine tot Adevărul Dumnezeiesc şi că acest
tezaur de credinŃă l-a păstrat de două mii de ani
nealterat, cu mari sacrificii. Numărul martirilor
pentru ortodoxie este asemenea stelelor de pe bolta
cerului.
MăreŃia

Bisericii

Ortodoxe

izvorăşte

din

fidelitatea ei desăvârşită faŃă de Sfânta Scriptură şi
de Sfânta TradiŃie, care împreună formează
RevelaŃia divină. Mântuitorul Iisus Hristos ne
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spune că oricine va practica poruncile divine şi va
învăŃa pe alŃii adevărul ortodoxiei va fi mare în
împărăŃia lui Dumnezeu (Matei 5,19).
De-a lungul istoriei sale bimilenare, Biserica
Ortodoxă nu s-a impus niciodată cu forŃa şi nici nu
a folosit mijloace de prozelitism. Ortodoxia se
dăruieşte şi ea nu forŃează pe nimeni la cuminicarea
din Sfintele Taine ale Bisericii.
Biserica Ortodoxă este pătrunsă de duhul
iubirii lui Dumnezeu care se revarsă peste toŃi oamenii. Ortodoxia este deschisă faŃă de orice dialog
ecumenic dar nu poate face nici un compromis în
ceea ce priveşte învăŃăturile dogmatice fixate de
către SfinŃii PărinŃi prin lucrarea Sfântului Duh
(Faptele Apostolilor 15,28).
Biserica Ortodoxă este măreaŃă prin smerenia
ei şi răbdarea deosebită pe care a manifestat-o de-a
lungul vremii, fiind mereu în stare de crucificare şi
de înviere veşnică.
Mântuitorul Iisus Hristos este capul Bisericii
(Efeseni 5,23), Care S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o

Măreţia Bisericii Ortodoxe

216

sfinŃească, curăŃind-o prin Spălarea cu apă (botez),
prin Cuvânt, ca s-o înfăŃişeze înaintea Sa slăvită,
fără pată şi fără întinăciune, adică sfântă şi fără
prihană (Efeseni 5, 26 – 27).
În aceasta constă măreŃia Bisericii Ortodoxe.
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ORTODOXIA ESTE CREZUL VIEłII MELE

Faptul că m-am născut ortodox nu este un
merit care-mi aparŃine, ci un dar deosebit pe care mi
l-a dăruit Dumnezeu prin naşterea mea dintr-o
familie ortodoxă, având 12 fraŃi.
În virtutea libertăŃii cu care Dumnezeu m-a
înzestrat prin creaŃie, puteam să-mi schimb religia
mea cu altele pe care le-am întâlnit sau le-am
cunoscut din lecturarea multor cărŃi de specialitate.
Acest lucru nu l-am făcut şi nu-l voi putea face
niciodată, deoarece ortodoxia face parte din existenŃa mea; ea a devenit crezul vieŃii mele.
Ortodoxia este dreapta credinŃă sau învăŃătură
pe care ne-a descoperit-o nouă, oamenilor, Însuşi
Mântuitorul Iisus Hristos şi pe care ne-au vestit-o
SfinŃii Apostoli şi urmaşii acestora, până-n vremea
noastră, prin Sfânta Biserică.
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Ortodoxia este trăirea în duhul Evangheliei lui
Hristos aici pe pământ, având nădejdea vieŃii
veşnice prin înviere.
Ortodoxia îşi are izvorul în Sfânta tradiŃie şi
în Sfânta Scriptură, care împreună formează un tot
unitar REVELAłIA DIVINĂ.
În aceste izvoare aflăm „apa cea vie” şi
„pâinea cerească” prin care dobândim veşnicia lui
Dumnezeu.
SfinŃenia Ortodoxiei vine de la Duhul Sfânt
care se revarsă peste noi prin cele 7 Taine, pe care
Biserica le oficiază prin slujitorii ei sacramentali.
Ortodoxia este plină de lumină sfântă pentru
că ea primeşte această strălucire de la Mântuitorul
Iisus Hristos, care este „Lumină” şi „luminează pe
tot omul ce vine în lume”.
Puterea ortodoxiei vine din ceruri de la
Dumnezeu întreit în Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul
Duh, Cărora li se cuvin toată închinăciunea şi
mărirea în veci. Amin.
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Ortodoxia este jertfelnică deoarece porneşte
din jertfa Mântuitorului Iisus Hristos de pe Cruce.
În Cruce descoperim iubirea ortodoxiei şi
duhul iertării: „Părinte, iartă-le lor că nu ştiu ce
fac”.
A fi ortodox înseamnă a te închina „în duh şi
adevăr”; a-Ńi face semnul Crucii spunând: „În
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Amin”.
Crucea este semnul Ortodoxiei şi arma
biruinŃei împotriva răului.
În ortodoxie, icoanele sunt ferestre cereşti ale
Veşniciei.
Aşa cum în stropii de rouă se reflectă lumea
văzută a lui Dumnezeu, tot la fel în Icoane se arată
lumea cea nevăzută din ceruri.
Maica Domnului şi toŃi sfinŃii de pe icoane ne
aduc aminte de „chipurile de heruvimi”, pe care
Dumnezeu le-a poruncit lui Moise să le facă în
„Cortul Sfânt” spre închinare. Icoanele nu sunt
idoli şi nici „chipuri cioplite”.
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În faŃa unei icoane sfinte sau a unei Biserici
pictate mă simt ca în ceruri şi rostesc dintr-o dată în
taină: „În Biserica slavei Tale stând, Doamne, în
ceruri mi se pare a sta”.
Ortodoxia ne oferă la tot pasul şi oricând
puterea sfinŃeniei prin nealterarea moaştelor de
sfinŃi şi a aghiasmei mari pe care o primim în fiecare
an de Bobotează.
În nici o religie din lume nu există aceste
dovezi grăitoare despre Duhul Sfânt care se revarsă
din plin în Ortodoxie.
Ortodoxia are viaŃă în Hristos şi pentru
Hristos prin slujirea semenilor.
Ortodoxia se manifestă nu prin cuvinte
înŃelepte, ci prin modul de viaŃă personală, trăind
după „dreptarul învăŃăturii lui Hristos”.
Ortodoxia este plină de viaŃă, de nădejde şi de
încredere în puterea lui „Dumnezeu care este mare
şi minunat între SfinŃii Lui”.
În Ortodoxie descoperim adevărata libertate
care te face mereu să alegi doar calea binelui şi să
eviŃi răul care te ispiteşte la tot pasul.

Preot prof. dr. Mihail Gh. Milea

221

Ortodoxia este „cheia” vieŃii veşnice şi spaŃiul
paradisului.
În ortodoxie, lumea este chemată să devină
„cer nou şi pământ nou”; întregul Univers va fi
transfigurat prin Parusia Domnului Iisus Hristos.
Ortodoxia ne îndeamnă să trăim în bună
înŃelegere cu toŃi oamenii, indiferent de religie, sex,
stare socială sau etnie. ToŃi oamenii de pe această
planetă Terra au „chipul Lui Dumnezeu” în ei.
Mă simt atât de fericit că sunt ortodox, că pot
să-i iubesc pe toŃi oamenii aşa cum sunt ei şi că pot
fi solidar cu cei în suferinŃă, dar şi cu cei care se
bucură în lumea aceasta.
A doua oară dacă m-aş naşte, tot ortodox aş
vrea să fiu, pentru că numai în Ortodoxie am
descoperit deplinătatea Adevărului şi sensul vieŃii
mele.
Crezul vieŃii mele este să trăiesc, să mor şi să
înviez în credinŃa ortodoxă, care face parte din
identitatea mea spirituală şi din veşnicia lui
Dumnezeu.
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Slavă lui Dumnezeu pentru ortodoxia vieŃii
mele!
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