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Patriarhul lustin Moisescu (t9ro-t986)

Lucra rea de l;fI, alcituiri de Pr. Dumiftu B elu, Pr. Isidor Todoran 9i Iorgu lvan,
profesori ai Institunrlui Teologic din Sibiu, in anul 1957, sub indrumarea patriarhului
Iustin Moisescu, in acel moment mitropolit al Moldovei si Sucevei (1957-7977),vede
lumina tiparului acum, pentu a doua oad, intr-o fome revizuiti si adnotati, cu bine-
cuvintarea Preafericitului Pdrinte Patriarh Daniei,l^Editut^ BASILICA a patriartuei
Romine. Republicarea acest\ri Catehism reprezinti un omagiu adus r,nednicului de
pomenire Patriarh Iustin Moisescu (1977 1986), in contertul cinsririi, in Bis€nca
Ortodoxd RomiLnd., a Patriarhilar Mcadim Muntean i ll$tin Mo;re\at ;i a traduc,ita-
rilar de cdrli tiseicetti-

Patriarhul Iustin €st€ una dinfte marile personalititi a1e Bisericii Ortodoxe
RomAne. Opera sa este vasti si mriati, concretizindu,se in numetoase articole, studii
ti traduceri. Totodari, acesta a acordat o deosebiti arentie adivitltii edito ale, inifiind
coleclia, Piir;nli li S$iitoi Biserie;ti (90 vohme), Coteqia de Arnd crestinti in Ronal,ia
(6 volume), tipirind o noui edige 

^ 
Noului nstunent (1979) ,i a Sfntei Scri?tun

(1982) 9i sprijinind invitAmantul teologic prh tipirirea de manuale pentru institutele
ti seminar€le teologice.

Descriind personaiitatea Parriarhului Iustin, preaftricitul pIlinte patiarh Daniel
spunea ci acesta ,,a fost o figuri reprezentativl a Ortodoxiei rominegti pe plan inter-
na$onal De pildi cind se afla in Grecia in viita oficiali a fost pdmit cu protocol de
gefde stat. Grecia avea un deosebit respect fagi de ierarhul lustin Moisescu, nu numai
penfir cd el a studiat in Grecia 9i a ficut un doctorat suilucit despr€ E\,"grie ponticul,
ci gi pentru cd vorbea limba greaci universald (ro0op€DoDoo) atat de bine, incat unii
dintre greci spuneau: vorbegte mai bine decat noi ro0ope6ouoo. Avea o dragoste deose-
bitl pentru cultun greaci gi a culti t-o mereu. Cand participa la gedinlele de lucm
ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor gi ale Conferinpi Bisericilor Eumpene vorbea
doar cltre sfir;iar1 lucririlor sau cand erau situatji de conflict. Cu mult tact, cu multi
ribdare, cu multi intelepciune, intewenea ti m€dia situalii in care diferite Biserici sau
diferite grupiri erau intr-o stare tensionatd. Crcd cI ceea ce trebuie sd rimane in consti-

- inta noastri ca mod€l luminos din partea teologului Dr.lustin Moisescu zunt cei cali-
te,ti deosebite: fidelitate fati de tradi$a ortodoxi - pdma calitate, a doua - pregitire
academici solidi,;i a treia - elegrnli in sCrl, in comportament gi exprimare,,.
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24. Ce este credinlal

Credinla este puterea prin care primim ca adevir
neindoielnic tot ce a descoperit Dumnezeu 9i invali
Sfdnta Biserici pentru mantuirea noastr5.. Prin credinti
cunoastem ceea ce nu putem vedea si adeverim ceea ce

nndnjduim de 1a Dumnezeu. De aceea, Sf. Apostol Pavel
zice: ,,Credinta este adeverirea celor nddijduite si dove-
direa lucrurilor celor nevizute" (cf. Er.'rei,77,7).

Cuprinsul credingei, adici invilltura Bisericii, este

cuprinsul Descoperirii dumnezeiegti. Cregtinul ortodox
este dator si cunoasci bine cuprinsul credintei sale,

pentru a nu fi amigit de numeroasele invigituri gregite
gi degarte.

25. Unde se cuprinde invititura credintei crestine?

Invititura credinlei cregtine se cuprinde, pe scurt,
dar cu cuvinte hmurite, in Simb-olul de Credinti, care a
lost alciruit de Sfingii Parinti la lntdiui Sinod Ecumenic
de la Niceea 9i la A1 Doilea Sinod Ecumenic de 1a

Constantinopol.
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26. Ce este Simbolul de Credinti?

Sirnbolul de CredinTd sa:u Crezul este o scurti 9i
limpede mirturisire a invdtiturii de credintd crestine. El
are 72 artlcole:

1. ,,Cred intr-unul Dumnezeu, Tat[l Atotgiitorul,
Flcetorul cerului si aI pimdntului, vdzutelor tuturor si
nevizutelor.

2. Si intr-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, fJnul Niscut, Care din Tatil S-a niscut mai
inainte de toli vecii; Lumini din Lumind, Dumnezeu
adevdrat din Dumnezeu adevdrat, niscut, nu {icut, Cel
deofinld cu Tatil, prin Care toate s-au Iicutl

3. Care pentru noi oamenii si pentru a noastri.
mintuire S-a pogordt din ceruri si S-a intrupat de la
Duhul Sfint si din Maria Fecioara si S-a fhcut om;

4. $i S-a ristignit pentru noi in ziiele lui Ponliu Pilat
gi a pitimit si S-a ingropat;

5. Si a inviat a :rreia zi, dupi Scripturi;
6. Si S-a innllat la ceruri si sade de-a dreapta Tatilui;
7. $i iarXgi va si vini cu slavd si judece viii 9i morgii,

a Cdrui impiri,tie nu va avea sfdrsit.
8. Si intru Duhul SfAnt, Domnul de via;d fhcdtorul,

Care de la TatIl purcede; Cela Ce impreuni cu Tatdl 9i
cu Fiul este inchinat si siivit, Care a grdit prin proroci.

9. Intr-una, sfinti, soborniceasci si apostoleasci.
Biserici.

a, t. L.

10. Mirturisesc un botez spre iertarea picatelor,
11. Agtept invierea mortilor
1,2. Si viata veacului ce va si fie. Amiri'.

bu**nrnr-iJarl

27 . Care este articolul 1 fin Simbolul de Credinti si

ce invdf iturd cuprinde?

Articolul intAi din Simbolul de Credinli este: ,,Cred
intr-unul Dumnezeu, Tatil Atotfiitorul, Flcitorul
cerului si al plmAntului, vdzutelor tuturor sl nevdzu-

telor". El cuprinde invigdtura cres,tini despre Dumnezeu
cel unul in Fiinld si intreit in Persoane gi despre intiia
Persoani a Sfintei Tieimi - Dumnezeu{atl1.

Biserica invali cd este un singur Dumnezeu, adici
o singuri Fiinli dumnezeiasci; dar in Fiinla dumneze-
iascl. cea una, trebuie sI deosebim trei Persoane, fhri sI
Ie despirgim gi fhrd si le amesteclm: Tatil, Fiul gi Duhul
Sfdnt. Cele trei Persoane ale Dumnezeirii sunt egale,

niciuna nu este mai veche, mai mare ori mai desivdr-
gitd decdt alta.Tatdl este Dumnezeu adevdrat, Fiul este

Dumnezeu adevdrat gi Duhul SfAnt este Dumnezeu
adevdrat, dar nu sunt trei dumnezei, ci un singur
Dumnezeu adevirat.

Cele trei persoane dumnezeiegti la un loc se numesc

Preas{hnta Tieime. TatIl este nenlscut, Fiul este niscut
din Tatil gi Duhul Sfint purcede din Tatil. Taina Prea-

sfintei teimi este negrlit de marel ea nu se poate inte-
lege cu mintea, ci o primim numai prin credint5.

t , l.,lt,,,1, | 
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Dumnezeu{atil este numit Atottiitorul pentnt
ct toate cdte sunt, adici toate fXpturile, sunt linute
sau pistrate dupi planul Siu, dupl voia si puterea Sa,
EI ingrijindu-Se de toate, dup[ ingelepciunea Sa cea
preainalt[. Aceasti neintrerupti griji pirinteasci a lui
Dumnezeu fagi de lume se numeste prottidenld sau
pronie dumnezeiasu.

Articolul 1 din Simbolul Credintei cuprinde mai
departe invetetura despre crearea lumii. Creatorul lumii
este Dumnezeu, ,,Fecitorui cerului si a1 pimintului, al
tuturor celor vlzute si nevdzute" .

Lumea inseamni cerul si pimdntul si tot ce este in
ele, afari de Dumnezeu. Lumea se imparte in dou[ pirti,
vdztttr 9i nevdzr.ttd' Cea vdzut6, este tot ceea ce se poate
cunoaste cu simturile omenestil iar cea nevizuti sunt
ingerii gi sufletul omenesc.

i ..lngerii sunt fiinge personale adevirate, fbcute de
Dumnezeu din nimic; ei sunt duhuri sau puteri netru-
pesti, slujitoare lui Dumnezeu. ingerii sunt de doud
feluri: buni 9i rdi. La inceput, cind i-a {hcut Dumnezeu,
toti ingerii erau buni, dar apoi o parte dintre ei, cizdnd in
plcatul mdndriei, s-au ridicat impotriva lui Dumnezeu
si asa s-au Ibcut ingeri rdi sau diavoli. Si, odatd cu ciderea
ingerilor rIi, s-a ivit iadul, care este starea lor de neferi-
cire si locul lor de silisluire. ingerii cei buni au rlmas in
cer, in fericire, in apropiere de Dumnezeu 9i-L slujesc,
fiind intiriti in bine prin har gi {hcind numai cele bune.

Lrmea vdzutS, a ftcut-o Dumnezeu tot din nimic,
numai cu cuvdntul si voinfa Sa atotputernicd, si a orin-
duit-o treptat, in sase zile: in zhta intdi a {hcut lumina,
in a doua, cerul vlzut, in a treia, uscatul si plantele, in

C, t" 1,,,.,,1,,, tti,, L
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p^tra, Iuminitorii si multimea stelelor, in a cincea,

animalele din apl, si din aer, in a gasea, animalele de pe
uscat gi, mai pe urmd, pe om.

28. Care este invifitura cregtini despre om?

Omul este cea mai de seaml fbpturd de pe plmdnt,
cici numai omul este {bcut dupd chipul lui Dumnezeu
si spre asemdnarea cu El gi numai pe om l-a binecu-
vintat Dumnezeu si creascd, sI se inmulteasci, sI umple
pimdntul gi s[-1 stlpAneascl, (cf. Facerea 7,26-28).

Trupul omului l-a {hcut Dumnezeu din pimAnt, iar
sufletul l-a creat prin suflarea dumnezeiasci, odati cu

trupul. De aceea.,Ia moarte, trupul se intoarce in p[mdnt,
din care a fost luat, iar sufletul nemuritor trece in lumea
nevdzuti (cf. Eclesiastul 72,7).

Chipul lui Dumnezeu din om inseamnd sufletul
nemuritor cu puterile sufletesti, mintea sau cugetarea,

simtirea si voia lib ete, care se indreapti citre Dumnezeu;
iar asemlnarea cu Dumnezeu inseamni intirirea in
virtute si sfintenie a acestor puteri sufletegti a1e omului,
pdni 1a unirea cu Dumnezeu.

29.Unde a aqezat Dumnezeu pe cei fintei oameni si

cum triiau ei acolol

Pe cei dintii oameni - Adam gi Eva - i-a agezat

Dumnezeu in Raiul pimdntesc, adici intr-o mare si

frumoasd gridinl in care ei isi duceau viaga fiind povd-
pili direct de Dumnezeu. Acolo, ei duceau o viagd feri-
citi, in iubire fagi de Pirintele Ceresc si impdrtisindu-se
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de harul Lui. Mintea primilor oameni era luminati si
{brd gregeli, inima sau simtirea era. crratd. 9i firi pofte
re1e, vointa era dreapti si inclinat[ numai spre bine,
trupul era sinltos si fhrd nicio suferintd.

Pentru ca si int[reasci prin lucrare puterile sufletesti
ale intdilor oameni si si le incerce ascultarea, Dumnezeu
Si-a ardtat vointa Sa citre ei, dindu-le o porunci
limpede, anume sd nu mdnince din pomul cunoasterii
binelui si riului, pentru ci, dacd vor mdnca din acel pom,
vor muri (cf. Facerea 2, 16-77). Astfel, Dumnezeu di
pofunca aceasta nu pentru a-l slibi gi cobori pe om, ci
pentru a-l intiri 9i inXlga. Dumnezeu di aceasti porunci
pentru ca omul si-si poatl arita prin fapte dragostea fa,td.

de Ficitorul siu si s[ se statorniceasci in bine.
Fericirea celor dintii oameni in Rai a tinut atdt

timp cdt a tinut nevinovigia 1or, adici atat cat au stat in
ascultare si dragoste deplini fati de Dumnezeu, pdzind
porunca Lui.

30. Cum au cizut in picat primii oameni si care este
picatul lor?

Primii oameni au cdzut in picat asa: Diavolul
pizmuia pe oamenii din Rai pentru fericirea lor si voia
cu orice pret si -i facl, s5, o piardi. De aceea, prin viclenie,
el se apropie de ei si, inseldndu-i, ii face si creadi cI daci
vor minca din pomul oprit, adici al cunostintei binelui 9i
riului, se vor face intocmai ca Dumnezeu. Astfel, trufin-
du-se si ei, se lasi amigiti si, cllcdnd voia lui Dumnezeu,
au cdzut in picat. Asa s-a ivit rlul in lumea oamenilor,
dupi ce, mai intdi, se ivise in lumea ingerilor.

C, t" l, ;, ^,, 1,,",t;,,, 1, 'l'','r"'Ji"i''

Picatul primilor oameni este foarte mare pentru
cd prin el s-a cilcat singura porunc[ pe care le-a dat-o
Dumnezeu, adici s-a cdlcat toatS' voia lui Dumnezeu
afitatd. lor.Pdcatul este neascultare gi nerecunogtinfl, dar

mai ales mindrie, adicl dorinfa de a fi ca Dumnezeu'
dar ftrd. ajutorul Lui si chiar impotriva Acestuia; pdcatul

este schimbarea iubirii de Dumnezeu cu iubirea fali
de fhpturl, adici desprindere de Dumnezeu si alipire

de {bpturn.
De aceea, si urmdrile picatului au fost grele: nrperea

leg[turii de har cu Dumnezeu, indeplrtarea gi instrii-
narea de Dumnezeu, alungarea din Rai, intunecarea

chipului lui Dumnezeu din om, adice intunecarea mintii,
stricarea inimii gi shbirea vointei, viali cu munci grea'

dureri gi necazuri de tot felul.
Vina picatului si urmirile lui au trecut de la Adam

;i Eva la tofi urmagii lor firegti, cici toli se nasc cu pecat.

Acest picat cu care ne nastem tofi se numeste pecat stre-
mosesc, pentru cI a fost s[vdrsit de str[mogii neamului

omenesc.

31. A pnrdsit Dumnezeu pe oameni dupi ciderea lor?

Dumnezeu nu a p5rlsit pe oameni nici dupi ciderea

1or. Dumnezeu a fhcut lumea din bunitate gi, fiind
Atotbun, nu a 15sat pradd pierzfuli pe om, care este

fhptura Lui cea mai aleasi. Chiar la scoaterea stremo-

gilor nogtri din Rai, Dumn ezeu a frgddrit un Mdntuitor
(cf. Facerea 3, !5), care sd zdrobeascl puterea riului 9i
sI impace pe oameni cu Dumnezeu. Mdntuitorul este

Domnul nostru Iisus Hristos.
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De la cdderea omului pdnd la venirea Mantuitorului
a lisat Dumnezet si treacd. multi weme, multe mii de
ani, in care oamenii s5. cunoascS. amiriciunea plcanrlui 9i
starea rea in care au ajuns si sI se conving[ ci nu se pot
mdntui numai cu puterile 1or proprii, ci cu ajutor de sus.
Dar si in aceastd. vreme, Dumnezeu S-a ingrijit de oameni,
i-a cdldr;zit gi i-a pregitit pentu primirea MAntuitorului,
prin indrumiri gi pedepse, prin Lege si prin prorocii, ca
si-L poati recunoaste atunci cdnd va veni.

b**onrn*-3;*l

32. Care este articolul2 din Simbolul de Credinji si
ce invitituri cuprinde?

Articolul 2 din Simbolul de Credinti este: ,,Si
intr-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fJnul
Ndscut, Care din Tatil S-a nd.scut mai inainte de toti
vecii; Lumini din Lumini, Dumnezeu adevirat din
Dumnezeu adevdrat., niscut, nu {hcut, Cel deofiinti cu
Tati1, prin Care toate s-au {bcut".

Invititura cuprinsi in acest articol este despre a
doua Persoani a Preasfintei Treimi, Domnul nostru Iisus
Hristos, Fiul iui Dumnezeu.

Numirea de Domnul inseamni cb,Iisus Hristos este
Dumnezeu adevirat, pentru ci. numirea de Domnul este
una ce se de lui Dumnezeu cel adevirat.

Iisus inseamni Mdntuitor sau Rdscumpdnitor. Cu
acest nume a fost inainte vestit Mdntuitorul de citre inger
Dreptului Iosif (cf . Matei 7,2I). Iar Hristos inse amnd (Jns.

Latnhtt*"(,'otli""1, 1,,.1,r,,"Ji,,i.'

Ungii erau in vremurile vechi prorocii, arhiereii 9i impn-
ra1ii. Hristos este lJnsul cu adevdrat, cdci este proroc, arhi-
ereu si impdrat. El este uns, pentru cI firii Lui omenesti I
s-au dat in mod desivirgit toate darurile Duhului SfAnt,

astfel cd are in mS.sura cea mai mare gtiinla prorocului,
sfrntenia arhiereului 9i puterea impdratului.

Iisus Hristos este proroc (profet), anume prorocul
prorocilor, pentru ci ne-a adus Descoperirea dumneze-
iasci desdvdrgiti, spre mdntuire; El este arhiereu, arhi-
ereul arhiereilor, pentru ci S-a jertfit pe Sine pe cruce

si pentru ci Se jertfeste mereu pe Sfinta Mas[ pentru
iertarea picatelor si sfintirea oamenilorl gi este impdrat,

impiratul impiralilor, pentru ci a intemeiat si conduce

impdrdgia Sa duhovniceascl, Sfanta Bisericd, avind

,,toate puterea, in cer gi pe pdmi,nt" (cf . Matei 28,1'8).

Mai departe, acest articol cuprinde invl![tura cd

Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Unul Nhscut, ci
este Dumnezeu adevdrat si cd prin El s-a fhcut lumea.

Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, n[scut din
insigi Tatil; El nu este fhpturd, ci are inslgi fiinta Tatilui,
prin nagtere mai inainte de toti vecii, adici din vegnicie,

cdci nu a fost nicio vreme in care Fiul si nu fie Fiu 9i
Tatil sd nu fie Tatd. Cum vegnic este Tatil, aga gi Fiul
este vegnic. El este Unul Ndscut, adicl este singurul Fiu
adevlrat sau dupi fire al lui Dumnezeu gi alt Fiu al lui
Dumnezeu nu este; iar dac[ cregtinii qi dreplii se numesc

si ei fii ai lui Dumnezeu, ei sunt aceasta nu prin fire,
ci prin har, fhr[ si fie ,,deofiin1d' cu Dumnezeu, dupl
cuvdntul Scripturii:,,Si celor cili L-au primit (pe Iisus
Hristos), care cred in numele Lui,le-a dat putere ca si se

facd. fii ai lui Dumnezeu" (Ioan 7,72).
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Iisus Hristos este Dumnezeu adevdtat,la fel caTatdJ,
are aceeagi fiinti, aceeasi dumnezeire, cu aceleasi insusiri
dumnezeiesti ca Tatdl din Care S-a ndscut, aga cum o
luminl este la fel cu lumina din care s-a aprins.

Cuvintele ,,lumini din lumini" sunt numai o asem5.-
nare, clci taina nasterii Fiului din Tat[l nu poate fi
pdtrunse de mintea omeneasc1.

Dumnezeirea Domnu-1ui nostru Iisus Hristos este
mdrturisitd de Sjinta Scripturd si de Sjhnta TradiTie prin
cuvintele lui Dumnezeu:latdl, Ia Botez si la Schim-
barea 7a Fap, de mai multe ori, prin cuvintele lui Iisus
Hristos (cf. Ioan 10,30;1,4,9; Marcu 74,62),9i de Sfinfi
Apostoli, uneori chiar cu aceste cuvinte: ,,Dumnezeul cel
adevdrat" (1 loan 5,20) si ,,Dumnezeu S-a aritat in trup"
(cf. 1 Tirnotei 3,16).

Ca Dumnezeu adevdrat, Fiui lui Dumnezeu este,
impreuni cu Tatil si cu Duhul SfAnt, Creator al lumii,
al tuturor celor v[zute si nevizute. Toate s-au ficut prin
Fiul, (Ioan !,3; Coloseni 1, 16), nu ca gi cum TatXl S-ar
fi slujit de Fiul ca de o unealti, ci prin faptul ci Fiul
lucreazl, impreuni cu Tati1, fiind deofiinti cu Tatil 9i
avind aceeasi putere creatoare ca Tatil.

33. Care este articolul3 din Simbolul Credintei gi ce
invdfituri cuprinde?

Articolul3 din Simbolul Credintei este:,,Care pentru
noi oamenii si pentru a noastri mintuire S-a pogorit
din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfint 9i din Maria
Fecioara si S-a fhcut oni'.

Acest articol cuprinde invefetura despre intruparea
Domnului. Fiul si Cuvdntul lui Dumnezeu S-a pogordt

din ceruri ca si mdntuiasci pe oameni din robia pdcatului

9i a morgii. Fiul, in calitate de Dumnezeu, este pretutin-
deni de fa1i, totdeauna in ceruri si totdeauna pe p[mdnt,

9i totugi in Crez mirturisim ci ,,S-a pogorit din ceruri",

pentru cd mai inainte de a Se intrupa era nevdztft pe

pimint; S-a fhcut vdzut numai prin ar[tarea in trup si de

aceea au fost folosite cuvintele ,,S-a pogorit". Iar cuvin-
tele ,,pentru noi oamenii" inseamni c[ a venit pentru
toti oamenii de totdeauna 9i de pretutindeni, nu numai

pentru unii sau numai Pentru weun neam oarecare.

i.rt-put.u Fiului lui Dumnezeu din Preacurata

Fecioari Maria, din care El $i-a luat trup omenesc

adevdrat, s-a fbcut in chip minunat, nu dupi rinduiala
firii omenegti, ci prin umbrirea Fecioarei de Duhul SfAnt.

Dar fbcAndu-Se om, Fiul lui Dumnezeu nu a incetat de

a fi Dumnezeu adevdtat.Iisus Hristos este Dumnezeu
adevdrat gi Om adevirat, cu trup gi suflet omenesc

adevlrat, intru totul asemenea notd, afarb' de p[cat.
Astfel cd Iisus Hristos are doud firi sau naturi: dumneze-

iascd 9i omeneascl, 9i doui voinle si lucriri ale celor doud

firi, care nu se amestecd una cu cealalti 9i nu se schimbi
una cu alta, nu se impart, c[ci unul este Hristos, 9i nu se

despart una de alta in persoana Mdntuitorului. De aceea

numim pe Mantuitorul Dumnezeu-Om, iar El rimdne
Dumnezeu-Om pentru vegnicie.

34. Prin ce se adevereste ci Iisus Hristos este

Mdntuitorul ftgdduit?

Ci lisus Hristos este Mdntuitorul Ilgiduit se adeve-

regte prin acee c in El gi cu El s-au implinit toate

29

C"tnLio*,1 *atti nu


