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NTRODUCERE

Biserica ortodoxS. este, ahturi de Biserica catolicl qi de cele rezultate din
Reforma protestanti, una dintre cele trei expresii majore ale cregtinismului.
Patrimoniul siu de sfinqenie, de frumusele qi de spiritualitate este considerabil. Ca

si catolicismul, orrodoxia isi are rldlcinile in creq.tinismul originar.qi consideri ci
a fost intemeiatd de Dumnezeu in urma intrupirii, Rdstignirii ir.rr.ru sr Iniltinr
Fiului lui Dumnezeu ca om gi a PogorArii Duhului SfAnt.

Biserica ortodoxl s-a dezvoltat in Orientul Apropiat gi tn Europa de Est gi de

Sud-Est, in ceea ce se numeqte ,,Orientul cre;tin". Cu toate acestea, ea a desfequrat
o puternici acliune misionarl9i s-a rlspAndit pAne in nordul Pacificului 9i in Africa
neagri. Ea este prezeltd discret mai ales in tot Occidentul, ca urmare a emigririi
care, in cursul secolului al XXJea, din motive economice sau politice, a fost masivi.

Separarea dintre Orientul qi Occidentul cre;tine nu a fost niciodat[ completl.
De la schisma dintre Roma gi Constantinopol, in 1054, pind la proclamarea
infailibilitelii pontificale, inacceptabile pentru ortodocgi, din 1870, ca:uzele rup-
turii au fost (gi sunt inci) culturale, politice qi, ln parte, teologice. Din acest ultim
punct de vedere, este contestatd Ei primordialitateauniversali a Bisericii catolice gi

a papei.
In realitate, e vorba despre doud sensibilitegi globale, care au fost comple-

mentare in primul mileniu gi ar putea redeveni astfel. Ceea ce poate se va tntAmpla
in viitorul creEtinismului.
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in Grecia, practic toati lumea e

ortodoxl. Biserica ortodoxl ocupl o

pozilte foarte importantd in viala q5rii. Din
seiolul al XV-lea pindrlainceputul secolului al

J(f\la Grecia a ficut parte din Imperiul otoman gi Biserica a fost

Gr c:re a salvat c,rlmia qi limba acestui popor, graqie ,,qcolilor

scxtteo. De aceea, Pentru greci, naliunea qi Biserica sunt inse-

Frabile. Tod au un profund sentiment de apartenenii la Bisericd'

SndEmi
onojosia organizeazd timpul gi spaliul. Timpul este ritmat de

s:rb:torile religioase. Pe 6 ianuarie, de Bobote azd, care celebreazd

botezul Domnului Iisus
Hristos in Iordan, preolii
sfingesc marea, apoi arunci o

cruce in valuri. Tinerii sar in apI, in ciuda

frigului iernii, ca si aducl inapoi cnrcea (ruqii sau rominl Lc
acelagi lucru, spirgind gheaga fluviilor).

Paqtele este marea sdrbitoare a anului: ,Hristos a inr-iatl' In
fiecare familie, Ia cina pascala se minAnci miel, care, mai cu sea-ml

in zonele rurale, este crescut special Pentru aceasti sirbetoare.
Pe 5 august, ct ocazia Schimbarii la Fata. care ami-nte$e un

episod din evanghelii, tn care Hristos a aPrrut. luminos. inut
Moise gi profetul Ilie, se sfintesc roadele verii.
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