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REVELA}IA DIVIN|
„Eu sunt Alfa [i Omega, zice Domnul Dumnezeu, 
Cel-ce-este, Cel-ce-era [i Cel-ce-vine, Atot]iitorul.” 

(Apocalipsa 1, 8)

Defini]ia [i necesitatea revela]iei
Revela]ia divin\ este descoperirea lui Dumnezeu în mod treptat [i variat

în lume, astfel încât întreaga crea]ie (om [i lume) s\-[i împlineasc\ adev\rata
menire. În absen]a revela]iei, atât existen]a lumii, cât [i cea a omului r\mân
f\r\ un sens profund. Omul este o fiin]\ însetat\ dup\ sens [i tânje[te dup\
identificarea [i îndeplinirea sensului ultim, absolut. Contestarea constant\ a
sensului lumii [i refuzul revela]iei conduce la nihilism, la o existen]\ neferi-
cit\ [i mutilat\.

Revela]ia dumnezeiasc\ arat\ c\ adev\rata cunoa[tere nu se reduce la un
sistem de cuno[tin]e, ci trimite la Dumnezeu ca Persoan\. Revela]ia divin\
exprim\ taina rela]iei vii [i personale dintre Dumnezeu [i om, în care liber-
tatea uman\ nu este anulat\, ci împlinit\ prin comuniunea cu Dumnezeu.

Din perspectiv\ cre[tin\, revela]ia este descoperirea Persoanei [i lucr\rii
lui Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul. Prin Hristos se manifest\ iubirea
des\vâr[it\ a Sfintei Treimi fa]\ de lume. În aceast\ iubire, la care omul este
chemat s\ r\spund\, ini]iativa o are Dumnezeu. Semnul revela]iei este dorul
dup\ Dumnezeu tr\it în rela]ia chemare-r\spuns dintre Dumnezeu [i om. 
Sf. Siluan Athonitul m\rturisea: „Inima mea tânje[te dup\ Domnul (...) Cum
a[ putea s\ nu Te caut? Tu m-ai g\sit, Tu, mai întâi. Tu mi-ai dat s\ tr\iesc dul-
cea]a Sfântului T\u Duh [i sufletul meu Te-a iubit (...) Dac\ nu m-ai fi atras
prin iubirea Ta, nu Te-a[ c\uta a[a cum Te caut. Dar Duhul T\u mi-a dat s\
Te cunosc [i sufletul meu se bucur\ c\ Tu e[ti Dumnezeu [i Domnul meu [i
tânjesc dup\ Tine”. 

Revela]ia natural\
Revela]ia este natural\ [i supranatural\. În revela]ia natural\, Dumnezeu

Se descoper\ omului prin armonia [i frumuse]ea lumii create. Prin ordinea [i
frumuse]ea dumnezeiasc\ a lumii, omul Îl cunoa[te pe Dumnezeu ca fiind
Creatorul [i Atot]iitorul întregului univers: „Cerurile povestesc slava lui Dum-
nezeu [i facerea mâinilor Lui o veste[te t\ria” (Psalm 18, 1). Sf. Apostol Pavel
m\rturise[te: „Înc\ de la facerea lumii, cele nev\zute ale Lui – adic\ ve[nica
Sa putere [i dumnezeire – prin cuget\ri se v\d din f\pturi” (Romani 1, 20). 

Atot]iitor (gr. Pantocrator) – Dumnezeu
care sus]ine întreaga crea]ie.
Fenomen paranormal – fenomen care
nu poate fi explicat prin logica obi[nuit\
(de obicei, acestea sunt legate de vr\ji-
torie, ocultism, magie).
Inspira]ie – lucrarea nemijlocit\ a Du-
hului Sfânt, prin care scriitorul este ferit
de gre[eli. În aceast\ lucrare exist\ o
cooperare între Duhul Sfânt [i om.
Minune –  lucrare care necesit\ prezen-
]a harului, dep\[indu-se legile fire[ti.
Nihilism – concep]ie negativist\ despre
lume, care afirm\ absen]a unui sens al
existen]ei.
Revela]ie (lat. revelo – a dezv\lui) –
lucrarea prin care Dumnezeu se des-
coper\ lumii.

VOCABULAR

Crearea soarelui, lunii [i stelelor 
(mozaic, Bazilica San Marco, Veneþia, sec. XII)

DUMNEZEU 
CREATORUL {I PRONIATORUL
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Întreaga lume este ca o scar\ prin care omul urc\ spre Dumnezeu, întru-
cât toate lucrurile au fost f\cute prin Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu: „Toate
prin El s-au f\cut; [i f\r\ El nimic nu s-a f\cut din ce s-a f\cut” (Ioan 1, 3). Iar
Sf. Apostol Pavel scrie: „Întru El au fost zidite toate, cele din ceruri [i cele de
pe p\mânt, cele v\zute [i cele nev\zute” (Coloseni 1, 16).

Înv\]\tura ortodox\ nu face o separa]ie între revela]ia natural\ [i cea supra-
natural\. Exist\ o reciprocitate [i o leg\tur\ profund\ între cele dou\ feluri de
revela]ii. Revela]ia supranatural\ pune în lumin\ revela]ia natural\, precizând
]inta [i modalita]ile ei de realizare. În lumina revela]iei supranaturale, cre[tinii
observ\ cum Dumnezeu îi conduce prin lucruri, prin împrejur\rile bune sau
rele din via]a lor, spre o tot mai adânc\ [i vie comuniune cu El.

Revela]ia supranatural\

Descoperirea lui Dumnezeu în Vechiului Testament
Revela]ia supranatural\ este descoperirea prezen]ei [i lucr\rii perma-

nente a lui Dumnezeu în istorie. Astfel, istoria omenirii reprezint\ un cadru
de întâlnire între Dumnezeu [i om. În desf\[urarea revela]iei supranaturale,
caracterul personal al lui Dumnezeu este mai evident [i mai accentuat. 

Dup\ c\derea în p\cat a primilor oameni, Adam [i Eva, Dumnezeu Se
descoper\ în istorie în mod special prin leg\mintele încheiate cu patriarhii [i
profe]ii Vechiului Testament: Noe, Avraam, Isaac, Iacov, Moise, David, Ilie. În
desf\[urarea revela]iei supranaturale sunt mai multe etape: de la Adam la
Noe, de la Noe la Avraam, de la Avraam la Moise, de la Moise la Hristos. Toate
aceste perioade sunt marcate de leg\minte, f\g\duin]e, profe]íi [i minuni.

În istoria mântuirii, Dumnezeu nu Se descoper\ ca o for]\ impersonal\ [i
abstract\, ci ca o fiin]\ vie care vorbe[te, aude [i comunic\ personal cu
oamenii. Dumnezeu i Se adreseaz\ lui Avraam astfel: „Eu sunt Dumnezeul
t\u; mergi în c\ile Mele [i fii des\vâr[it [i voi încheia leg\mântul Meu între
Mine [i tine [i te voi înmul]i foarte” (Facere 17, 1-2). 

Actele revela]iei supranaturale ne arat\ ac]iunea de coborâre a lui
Dumnezeu în istorie [i de în\l]are a omului care crede. P\rintele Dumitru
St\niloae scrie: „Revela]ia are loc prin acte [i cuvinte, prin lumin\ [i putere;
ea este ac]iune lumin\toare [i lumin\ transformatoare a celui ce crede. Ea
descoper\ nu numai ceea ce face Dumnezeu pentru om, ci [i ceea ce va
deveni el prin ac]iunea lui Dumnezeu [i prin colaborarea sa; ea descoper\ [i
sensul [i scopul final al existen]ei umane, sau starea final\ pentru care sun-
tem destina]i [i care constituie îns\[i deplina realizare a noastr\”. 

Împlinirea [i actualizarea revela]iei supranaturale 
în Iisus Hristos

Prin descoperirile din perioada Vechiului Testament, lumea a fost
preg\tit\ pentru primirea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca Mântuitor
al întregii lumi. Sf. Apostol Pavel scrie: „În multe rânduri [i în multe feluri
gr\indu-le Dumnezeu p\rin]ilor no[tri prin profe]i, în zilele acestea de pe

Prorocul David (detaliu fresc\, 
M\n\stirea Voroneþ, sec. XV)

„Dumnezeu, propov\duit de Vechiul
[i Noul Testament, l\udat [i sl\vit în
Treime, este unul (...) El a lucrat mân-
tuirea noastr\, pentru care este toat\
Scriptura [i toat\ taina (...) Au vorbit prin
Sfântul Duh legea [i profe]ii, evan-
gheli[tii, apostolii, p\storii [i înv\]\torii.
Toat\ Scriptura este inspirat\ de Dum-
nezeu [i folositoare. Încât este un lucru
foarte bun [i foarte folositor sufletului ca
s\ cercet\m dumnezeie[tile Scripturi.
Prin sfintele Scripturi suntem îndemna]i
spre virtute [i contempla]ie netulbu-
rat\.” 

(Sf. Ioan Damaschinul, Dogmatica)

„Prin lume cre[te omul la în\l]imea
cunoa[terii de Dumnezeu [i a capacit\]ii
de partener al Lui. Lumea este pedagog
spre Hristos (...) Valoarea aceasta a lumii
ca drum spre Dumnezeu se explic\ nu
numai din faptul c\ omul trebuie s\ aib\
un obiect de amploare uria[\, cu ajutorul
c\ruia s\-[i înt\reasc\ for]ele spirituale,
ci [i din structura intrinsec\ a lumii, ca
simbol al realit\]ii transcendente divine.”

(Pr. Dumitru St\niloae, 
Ascetica  [i mistica Bisericii Ortodoxe)
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urm\ ne-a gr\it nou\ prin Fiul, pe Care L-a pus mo[tenitor a toate, prin Care
[i veacurile le-a f\cut” (Evrei 1, 1-2). Revela]ia dumnezeiasc\ a Noului
Testament se identific\ cu Persoana lui Iisus Hristos [i cu lucr\rile Sale
f\cute pentru mântuirea întregii crea]ii.

Hristos este originea, con]inutul [i sensul întregii revela]ii. „Eu sunt Alfa
[i Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel-ce-este, Cel-ce-era [i Cel-ce-vine,
Atot]iitorul” (Apocalipsa 1, 8). Hristos împline[te revela]ia supranatural\, dar
aceasta nu înseamn\ o în]elegere static\ a revela]iei, deoarece fiecare credin-
cios este implicat în istoria mântuirii, fiind chemat s\ împ\rt\[easc\ roadele
biruin]ei lui Hristos asupra p\catului [i a mor]ii. 

Dinamica revela]iei este asigurat\ de faptul c\ în via]a Bisericii, credin-
cio[ii experimenteaz\ prezen]a lui Hristos printr-un mod de via]\ care nu se
reduce doar la istoria trec\toare a acestei lumi. „Hristos prezint\ ultima etap\
a revela]iei supranaturale [i împlinirea planului ei. Din El iradiaz\ for]a
împlinirii acestui plan cu întreaga crea]ie [i cu tot universul (...) Istoria în
întregimea ei este r\stimpul înaint\rii în realizarea acestui plan, dar des\-
vâr[irea acestei împliniri se face dincolo de istorie, în veacul viitor (...) Astfel
Hristos reprezint\ culmea revela]iei supranaturale [i deplina confirmare [i
clarificare a sensului existen]ei noastre prin împlinirea acestei existen]e în
El” (Pr. Dumitru St\niloae).

Transmiterea revela]iei supranaturale 
prin Sfânta Scriptur\ [i Sfânta Tradi]ie
Sfânta Scriptur\
Sfânta Scriptur\ este expresia scris\ a revela]iei împlinite în Hristos.

Aceasta este format\ din Vechiul Testament [i Noul Testament. Vechiul
Testament con]ine revela]ia divin\ de la Adam la Hristos [i cuprinde 39 c\r]i
inspirate de Duhul Sfânt. Noul Testament con]ine revela]ia divin\ de la
~ntruparea Fiului lui Dumnezeu pân\ la A Doua Sa Venire [i cuprinde 27 de
c\r]i inspirate. Ambele testamente au `n alc\tuirea lor c\r]i cu con]inut
istoric, didactic [i profetic. Hristos arat\ c\ nu a venit s\ strice legea
Vechiului Testament, ci s-o împlineasc\ `n cea a Noului Testament: „S\ nu
socoti]i c\ am venit s\ stric Legea sau profe]ii; n-am venit s\ stric, ci s\
plinesc” (Matei 5, 17). 

„Toat\ Scriptura este insuflat\ de Dumnezeu” (II Timotei 3, 16), fiind
mereu actual\; ea exprim\ adev\rul ve[nic al cuvintelor [i înv\]\turilor dum-
nezeie[ti: „Cerul [i p\mântul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”
(Marcu 13, 31). Cuvintele Scripturii constituie un prilej de întâlnire a credin-
ciosului cu Persoana lui Hristos în Duhul Sfânt.

În]elesurile adânci ale cuvintelor din Sfânta Scriptur\ nu pot fi cuprinse
prin simpla lectur\, ci printr-o via]\ duhovniceasc\ luminat\ de Duhul Sfânt.
Sf. Maxim M\rturisitorul spune: „Este nevoie de mult\ [tiin]\ duhovniceasc\
pentru ca, înl\turând mai întâi cu grij\ v\lurile literelor care acoper\ cuvântul,

Mântuitorul Iisus Hristos
(icoan\, Muntele Athos, sec. XVIII)

„Biserica p\streaz\ [i transmite des-
coperirea dumnezeiasc\ în Sf. Scriptur\
[i Sf. Tradi]ie. În Sf. Scriptur\, cuvântul
lui Dumnezeu s-a transmis prin inspi-
ra]ia Sfântului Duh, iar în Sf. Tradi]ie,
prin supravegherea [i c\l\uzirea Acelu-
ia[i Duh Sfânt.” 

(Pr. Ion Bria, 
Dic]ionar de teologie ortodox\)

„Dreapta în]elegere a raporturilor
dintre Biseric\, Scriptur\ [i Tradi]ie
explic\ de ce Ortodoxia a r\mas în ace-
la[i timp fidel\ fa]\ de adev\r [i deschis\
actualit\]ii. Ea nu a încercat nici s\ se eri-
jeze într-o autoritate suprapus\ lumii, nu
a promovat nici evadarea din realit\]ile
cotidiene, ci a fost mereu con[tient\ c\ e
fermentul care dospe[te întreaga fr\-
mânt\tur\, lumina lumii [i sarea p\mân-
tului. Implicat\ constant în cotidian,
Ortodoxia asum\ problematica timpului
[i a locului, dar nu pentru a sucomba
ispitei lumii, ci pentru a insemina cotidi-
anul cu Adev\rul mai presus de lume,
orientând astfel istoria spre f\ga[ul
firesc al Împ\r\]iei lui Dumnezeu.” 

(Pr. Doru Costache, Introducere 
`n teologia dogmatic\)
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s\ putem privi cu mintea dezv\luit\ pe Cuvântul Însu[i, atât cât e cu putin]\
oamenilor”.

Sfânta Tradi]ie
Sfânta Tradi]ie p\streaz\ [i transmite de-a lungul timpului revela]ia supra-

natural\ pe care Biserica a primit-o de la Hristos [i Sfin]ii Apostoli [i care n-a
fost consemnat\ `n scris `n Sfânta Scriptur\. Ea este, a[adar, calea oral\ de
transmitere a revela]iei divine supranaturale. Sfânta Tradi]ie reprezint\ per-
manentizarea dialogului Bisericii cu Hristos.  Sf. Apostol Pavel precizeaz\ în
epistolele sale: „Fra]ilor, sta]i neclinti]i [i ]ine]i predaniile pe care le-a]i
înv\]at, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastr\” (II Tesaloniceni 2, 15). Prin
Sfânta Tradi]ie se transmite [i se adânce[te con]inutul duhovnicesc al Sfintei
Scripturi.

Sfânta Tradi]ie are un caracter statornic, prin care se p\streaz\ cu fideli-
tate con]inutul Scripturii [i al credin]ei apostolice. De asemenea exist\ [i un
aspect dinamic al Sfintei Tradi]ii, prin care se adânce[te con]inutul Scripturii,
prin actualizarea mesajului credin]ei în diferite epoci de-a lungul istoriei.
Numai prin Tradi]ie cuvântul Scripturii devine mereu viu [i actual.

Exist\ o leg\tur\ profund\ [i intern\ între Revela]ie, Scriptur\, Tradi]ie,
Biseric\. „Biserica se mi[c\ în interiorul revela]iei sau al Scripturii [i
Tradi]iei. Scriptura î[i descoper\ con]inutul în interiorul Bisericii [i al
Tradi]iei, iar Tradi]ia este vie în interiorul Bisericii. Revela]ia îns\[i este efi-
cient\ în interiorul Bisericii [i Biserica este vie în interiorul revela]iei. Dar
aceast\ împletire dintre Scriptur\, Tradi]ie [i Biseric\ devine posibil\ prin
lucrarea aceluia[i Duh al lui Hristos (...) Biserica men]ine în ea eviden]a ple-
nitudinii tr\ite a revela]iei concretizate în Hristos” (Pr. Dumitru Popescu).

~ntr-o dezbatere pe grupe, ar\ta]i [i comenta]i leg\tura dintre revela]ie [i sensul
existen]ei lumii [i a omului.
Organiza]i `n clas\ o dezbatere pe grupuri cu tema: „Rela]ia dintre revela]ie [i
libertatea omului”.
Eviden]ia]i rela]ia dintre revela]ia natural\ [i cea supranatural\ din punct de
vedere ortodox.
Comenta]i urm\torul text: 
„Progresul în istoria mântuirii, determinat de revela]ie, este un progres în
cunoa[terea [i realizarea sensului existen]ei noastre în Dumnezeu ca [i comu-
niune direct\ [i des\vâr[it\ cu Absolutul ca persoan\ [i, în El, cu toate per-
soanele semenilor no[tri; este un progres în cunoa[terea [i realizarea planului
de mântuire al lui Dumnezeu (...) Cuvântul lui Dumnezeu care prin revela]ia
Vechiului Testament ne preg\te[te pentru primirea Lui, apoi Se întrupeaz\,
înviaz\ [i ne atrage [i pe noi spre înviere [i spre unirea ve[nic\ cu El, Se desco-
per\ în calitate de sens deplin al existen]ei noastre” (Pr. D. St\niloae).
Ar\ta]i leg\tura dintre Sfânta Scriptur\ [i Sfânta Tradi]ie din punct de vedere
ortodox.

TEME

Sfânta Scriptur\ – edi]ie în limba latinã 
(manuscris medieval cu miniaturi)

„Dumnezeu S-a f\cut cunoscut, atât
cât ne este cu putin]\ s\-L în]elegem,
mai întâi prin lege [i prin profe]i, iar în
urm\ prin Fiul Lui, Unul n\scut, Domnul
[i Dumnezeul [i Mântuitorul nostru
Iisus Hristos. Pentru aceea primim,
cunoa[tem [i cinstim toate cele predate
nou\ prin lege, prin profe]i, prin apostoli
[i prin evangheli[ti [i nu cercet\m nimic
mai mult decât acestea.” 

(Sf. Ioan Damaschinul, Dogmatica)

Toate cele create oglindesc fru-
museþea lui Dumnezeu.
Dumnezeu este prezent în întreaga
istorie a omului.
În cosmos Dumnezeu este prezent ca
energie divinã necreatã, iar în istorie
ca persoanã iubitoare.
Iisus Hristos este descoperirea ple-
narã, definitivã ºi mântuitoare a lui
Dumnezeu.

RE}INE}I!
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Sfântul Arhanghel Mihail 
(icoan\, Andrei Rubliov, sec. XV)

CREAREA LUMII. CREAREA OMULUI
{I C|DEREA ÎN P|CAT

„Cât de m\rite sunt lucrurile Tale, Doamne, 
pe toate întru în]elepciune le-ai f\cut!” 

(Psalmul 103, 24)

Motivul [i scopul crea]iei

Motivul cre\rii lumii este împ\rt\[irea iubirii dumnezeie[ti tuturor f\p-
turilor. Ea este un dar al lui Dumnezeu pentru om, iar în]elegerea lumii ca dar
ne arat\ adev\ratul motiv al crea]iei.

Dumnezeu a creat lumea pentru ca ea s\ ajung\ la o comuniune deplin\ cu
El. Acesta este scopul crea]iei. Pentru a înainta în comuniunea cu Dumnezeu
[i în]elegând lumea ca dar dumnezeiesc, omul con[tientizeaz\ responsabi-
litatea sa fa]\ de natur\ [i fa]\ de semeni. Raportându-se la lucruri [i la oameni
ca la ni[te daruri de la Dumnezeu, întreaga lume devine o [ans\ de înaintare
în comuniunea cu Dumnezeu. Astfel se dep\[e[te egoismul, crea]ia fiind
în]eleas\ ca un cadru de dezvoltare a comuniunii Dumnezeu-om-lume.

Crearea lumii nev\zute
Lumea nev\zut\ este lumea îngerilor. Cuvântul „înger” înseamn\ sol,

vestitor [i arat\ misiunea îngerilor de a vesti lumii voia lui Dumnezeu. În
primul verset al Sfintei Scripturi citim c\ „la început a f\cut Dumnezeu cerul
[i p\mântul”. Cerul exprimat în acest verset desemneaz\ lumea nev\zut\.
Întreaga revela]ie divin\ con]ine numeroase m\rturii despre existen]a
îngerilor.

Îngerii sunt fiin]e spirituale, ra]ionale [i libere. Îngerii au fost crea]i pentru
a-L sl\vi pe Dumnezeu [i pentru a sluji în lucrarea de mântuire a lumii.
Fiecare om are îngerul s\u p\zitor. Mântuitorul Hristos spune: „Lua]i seama
s\ nu dispre]ui]i pe vreunul din ace[tia mici, c\ v\ spun Eu vou\ c\ îngerii lor
din ceruri pururea v\d fa]a Tat\lui Meu Care este în ceruri” (Matei 18, 10).

Revela]ia arat\ c\ num\rul îngerilor este foarte mare. Sfânta Scriptur\
aminte[te mai multe denumiri care exprim\ num\rul îngerilor: tabere de
îngeri, mul]ime de oaste cereasc\, legiuni de îngeri. Exist\ o ierarhie a
îngerilor. Pe baza Sfintei Scripturi,  Sf. Dionisie Areopagitul a grupat cetele
îngerilor în urm\toarele triade: • serafimi, heruvimi, tronuri • domnii,
puteri, st\pâniri • încep\torii, arhangheli, îngeri. 

Crearea lumii „din nimic”

Dumnezeu a creat lumea „din nimic”; nu din fiin]a Sa [i nici dintr-o
materie preexistent\. Sf. Atanasie spune: „Dac\ Dumnezeu nu este [i autorul
materiei, ci a f\cut lucrurile dintr-o materie deja existent\, atunci El apare
slab, deoarece n-a putut s\ produc\ nimic f\r\ materie, din cele existente, a[a
cum sl\biciunea tâmplarului se arat\ prin aceea c\ nu poate face nimic f\r\
lemn”.

Autonomie – separare care conduce
spre independen]\. Autonomia omului
în raport cu Dumnezeu înseamn\ o
desp\r]ire a voinþei umane de voia
dumnezeiasc\.
Doxologie (gr. doxa; lat. gloria) – lauda,
slava care este adus\ lui Dumnezeu.
Protop\rin]i – primii p\rin]i ai omenirii:
Adam [i Eva.
Teocentrism – concepþie conform cãreia
Dumnezeu este centrul întregii exis-
ten]e.

VOCABULAR

„Pentru c\ întru El au fost zidite
toate, cele din ceruri [i de pe p\mânt,
cele v\zute, [i cele nev\zute, fie Tronuri,
fie Domnii, fie Încep\torii, fie St\pânii.
Toate prin El [i pentru El s-au zidit [i El
este mai înainte decât toate, [i toate
întru El se ]in împreun\.”

(Coloseni 1, 16-17)
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Faptul c\ Dumnezeu a creat lumea din nimic arat\ c\ lumea a fost f\cut\
în timp. Expresia „la început” semnific\ momentul în care ve[nicia se
întâlne[te cu timpul. Timpul nu exist\ de la sine, din eternitate, ci î[i are
originea în voin]a creatoare a lui Dumnezeu.

Crearea lumii este opera comun\ a celor trei Persoane dumnezeie[ti.
Tat\l creeaz\ lumea, prin Fiul, în Duhul Sfânt. 

Crearea lumii v\zute (Facere 1-2)
Ziua I. Dumnezeu a creat lumina, separând-o de întunericul ini]ial.

Desp\r]irea luminii de întuneric nu este un proces care evolueaz\ de la sine,
ci exprim\ o rânduial\ dumnezeiasc\. Lumina exprim\ în]elegerea lumii ca o
realitate deschis\ spre Dumnezeu. Lumina lumii nu este o necesitate supus\
unei legi, ci e lucrarea lui Dumnezeu, dup\ cuvântul psalmistului: „A Ta este
ziua [i a ta este noaptea. Tu ai întemeiat lumina [i soarele” (Psalm 73, 16).

Ziua a II-a. Dumnezeu a separat apele prin intermediul t\riei care a fost
numit\ cer. În contextul teoriilor cosmologice din Antichitate, unii Sfin]i
P\rin]i au interpretat t\ria ca un mediu de stabilitate. Îns\ t\ria trebuie v\zut\
[i ca puterea [i în]elepciunea lui Dumnezeu de a sus]ine lumea.

Ziua a III-a. Dumnezeu creeaz\ uscatul; prin retragerea apelor se
formeaz\ oceanele [i m\rile. Tot `n aceast\ zi apare vegeta]ia. Sfin]ii P\rin]i
eviden]iaz\ apari]ia vegeta]iei înaintea soarelui pentru a accentua c\ întreaga
lume î[i are originea [i sus]inerea `n Dumnezeu. ~ntreaga vegeta]ie ce
împodobe[te p\mântul nu-[i datoreaz\ existen]a luminii solare, nici ostenelii
omului, ci puterii creatoare a lui Dumnezeu.

Sf. Ambrozie al Milanului arat\ c\ soarele a fost f\cut dup\ apari]ia
vegeta]iei pe p\mânt: „Fie ca p\mântul s\ odr\sleasc\ înainte de a primi
înt\ritoarea îngrijire a soarelui, spre a nu se da prilej de sporire omene[tii
r\t\ciri. Fie ca to]i s\ [tie c\ nu soarele e pricinuitorul cre[terii plantelor (...)
Cum ar putea soarele s\ dea putere vie]ii plantelor cresc\toare, când acestea
au fost mai înainte f\cute s\ creasc\ de d\t\toarea de via]\ putere ziditoare a
lui Dumnezeu, înainte ca soarele s\ fi început a lua parte la vie]uire? Soarele
e mai tân\r decât mugurii, mai tân\r decât ierburile”.

Ziua a IV-a. Dumnezeu a f\cut lumin\torii: soarele, luna [i stelele. Astfel
au ap\rut [i anotimpurile. Teoriile [tiin]ifice presupun apari]ia soarelui înain-
tea p\mântului, a[a cum cere logica aparent\. Dar zilele crea]iei nu pot fi
în]elese exclusiv prin intermediul legilor cunoscute din [tiin]e. {tiin]a are
competen]\ doar în studierea lumii observabile de dup\ c\derea în p\cat.
Zilele crea]iei ne arat\ c\ întreaga lume tr\ie[te în mod vizibil prin Dumnezeu.

Tendin]a de a considera soarele ca surs\ a vie]ii de pe planeta noastr\
constituie o încercare de explicare naturalist\ a lumii. Atât în lume, cât [i în
împ\r\]ia lui Dumnezeu lumina vine de la Dumnezeu. Vorbind despre cetatea
lui Dumnezeu, textul Apocalipsei arat\ inutilitatea lumin\torilor naturali: „{i
cetatea nu are trebuin]\ de soare [i nici de lun\, ca s\ o lumineze, c\ci slava
lui Dumnezeu a luminat-o [i f\clia ei este Mielul” (Apocalipsa 21, 23).

Ziua a V-a. Dumnezeu a f\cut vie]uitoarele din ap\ [i din v\zduh. Printr-o
interpretare for]at\, evolu]ionismul consider\ c\ speciile deriv\ unele din

Creaþia mâinilor lui Dumnezeu:
„{i a v\zut Dumnezeu toate câte f\cuse: 

[i iat\ erau foarte frumoase” (Facere I, 31)

„Mare e[ti, Doamne, [i minunate
sunt lucrurile Tale, [i nici un cuvânt nu
este de ajuns spre lauda minunilor Tale.
C\ Tu, cu voia Ta, pe toate le-ai adus
dintru nefiin]\ întru fiin]\. Cu puterea Ta
]ii f\ptura [i cu purtarea Ta de grij\
chivernise[ti lumea. Tu din patru stihii
ai întocmit f\ptura [i cu patru vremi ai în-
cununat curgerea anului. Pe Tine te lau-
d\ soarele. Pe Tine te sl\ve[te luna. Þie
se supun stelele. Pe Tine te ascult\ lu-
mina. De Tine se îngrozesc adâncurile.
Þie slujesc izvoarele. Tu ai întins cerul
ca un cort. Tu ai înt\rit p\mântul peste
ape. Tu ai îngr\dit marea cu nisip. Tu ai
rev\rsat aerul spre r\suflare.” 

(Sf. Sofronie al Ierusalimului,
Rug\ciunea de la Boboteaz\ – 

sfin]irea Apei Mari)
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altele, inclusiv omul, care provine dintr-un anumit str\mo[ comun cu maimu]a.
Sfin]ii P\rin]i insist\ asupra felurilor viet\]ilor. Ei arat\ c\ fiecare fel de vie]ui-
toare s-a f\cut deodat\ [i acest fel î[i p\streaz\ firea. Nu poate fi vorba de o
trecere a vie]uitoarelor dintr-un fel în altul. În schimb, pot exista mai multe
varia]ii în cadrul aceluia[i fel.

De obicei Sfin]ii P\rin]i în]eleg prin „fel” acele f\pturi care sunt capabile
s\ reproduc\ urma[i fertili. Fie c\ e vorba de plant\ sau animal, fiecare „fel”
î[i p\streaz\ caracteristicile. Sf. Ambrozie spune: „Cuvântul lui Dumnezeu
p\trunde fiecare zidire din alc\tuirea lumii (…) Leul z\misle[te leu; tigrul,
tigru; bivolul, bivol; leb\da, leb\d\ [i vulturul, vultur. Ceea ce s-a poruncit o
dat\ devine în fire un obicei pentru totdeauna”.

Ziua a VI-a. La porunca lui Dumnezeu, p\mântul a scos vie]uitoarele de pe
uscat: târâtoare, animale, fiecare dup\ felul s\u. Acum sunt preg\tite toate
condi]iile pentru ca Dumnezeu s\ creeze omul. Dumnezeu îl face pe om în
mod special: dup\ un plan al Sfintei Treimi [i prin implicarea direct\ a lui
Dumnezeu în actul creator, nu doar prin porunc\ divin\, ca în cazul celorlalte
vie]uitoare. Dumnezeu l-a creat pe om ca o încununare a întregii crea]ii.
Omul este o sintez\ între lumea nev\zut\ [i cea v\zut\, fiind un inel de leg\-
tur\ între Dumnezeu [i lume.

Omul, recapitulând în el toate elementele crea]iei, este chemat s\ uneasc\
totul în urcu[ul s\u c\tre Dumnezeu. Sf. Ioan Damaschin scrie: „Dumnezeu
a f\cut pe om inocent, drept, virtuos, lipsit de sup\rare, f\r\ de grij\, luminat
cu toat\ virtutea, înc\rcat cu toate bun\t\]ile, ca o a doua lume, un micro-
cosmos în macrocosmos, un alt înger închin\tor, compus, observatorul lumii
v\zute, ini]iat în lumea spiritual\, împ\ratul celor de pe p\mânt, condus de
sus, p\mântesc [i ceresc, vremelnic [i nemuritor, v\zut [i spiritual, la mijloc
între m\re]ie [i smerenie, acela[i duh [i trup”.

Ziua a VII-a. Sfânta Scriptur\ ne arat\ c\ dup\ ce Dumnezeu a creat lumea,
„în ziua a [aptea S-a odihnit de toate lucrurile Sale pe care le f\cuse”. Odihna
lui Dumnezeu nu înseamn\ o retragere sau o absen]\ a lucr\rii lui Dumnezeu
din crea]ie. Sfin]ii P\rin]i arat\ c\ odihna lui Dumnezeu înseamn\ preg\tirea
pentru odihna întregii crea]ii în Dumnezeu. Toat\ crea]ia se mi[c\ înspre
Dumnezeu [i se des\vâr[e[te în Dumnezeu. 

Crearea omului. Natura omului
Omul a fost creat într-un mod deosebit de celelalte f\pturi. Dac\ acestea 

au fost create prin cuvânt dumnezeiesc, omul a fost creat printr-o interven]ie
special\ a lui Dumnezeu, atât în ce prive[te trupul, cât [i sufletul. „{i Domnul
Dumnezeu l-a zidit pe om din ]\rân\ luat\ din p\mânt, [i a suflat asupra lui
suflare de via]\, [i s-a f\cut omul întru suflet viu.” (Facere 2, 7) Înv\]\tura cre[-
tin\ afirm\ c\ omul este o fiin]\ constituit\ din trup [i suflet. Exist\ o leg\tur\
intern\ [i profund\ între trup [i suflet, astfel încât omul este o fiin]\ unitar\.

Sufletul [i trupul încep s\ existe concomitent, ceea ce arat\ c\ nu poate fi
vorba de o separare a lor. Sufletul [i trupul vin la existen]\ deodat\, ca o uni-
tate, la început prin crea]ie, iar dup\ aceea prin voia lui Dumnezeu [i prin
na[terea din p\rin]i. 

„Nu existã decât o idee supremã: cã
sufletul omenesc e nemuritor; toate
celelalte idei profunde prin care trãiesc
oamenii nu sunt decât prelungirea ei.”

(Feodor M. Dostoievski, Jurnal)

„Întru început, dup\ ce a zidit
Dumnezeu pe om [i l-a împodobit cu tot
felul de fapte bune, l-a pus pe el în rai,
precum zice dumnezeiasca Scriptur\,
dar i-a dat porunc\ s\ nu m\nânce din
pomul ce era în mijlocul raiului. Pentru
c\ dup\ chipul S\u a f\cut Dumnezeu pe
om, adic\ nemuritor [i singur st\pânitor.
Când îns\ a c\lcat porunca [i a mâncat
din rodul pomului din care i se porun-
cise s\ nu m\nânce, atunci a fost izgonit
din rai [i a c\zut din starea cea din fire în
cea afar\ de fire, adic\ în p\cat, în iubire
de slav\ [i iubire de poftele lumii
acesteia [i în celelalte patimi.” 

(Avva Dorothei, Înv\]\turi [i scrisori
de suflet folositoare)

Adam numind animalele
(fresc\ de Teofan Cretanul, sec. XVI)
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Chip [i asem\nare

Sfânta Scriptur\ face distinc]ie între chipul lui Dumnezeu [i asem\narea
omului cu Dumnezeu. Tradi]ia ortodox\ afirm\ c\ omul a fost creat dup\
chipul lui Dumnezeu [i este chemat la asem\narea cu El. 

Chipul reprezint\ poten]ialul dat de Dumnezeu prin care omul tinde
mereu spre absolut. Acest absolut nu poate fi decât Persoan\ [i, ca atare,
chipul lui Dumnezeu exprim\ caracterul personal al omului. Persoana uman\
implic\ deodat\ trupul [i sufletul. Mai mul]i P\rin]i ai Bisericii (Sf. Irineu de
Lyon, Sf. Grigorie de Nyssa, Sf. Grigorie Palama) au subliniat c\ chipul lui
Dumnezeu se refer\ [i la trup, nu doar la suflet. Sf. Grigorie Palama afirm\:
„Numele de om nu se aplic\ sufletului sau trupului în mod separat, ci la amân-
dou\ împreun\, c\ci împreun\ au fost create dup\ chipul lui Dumnezeu”.

Chipul tinde spre asem\narea cu Dumnezeu, care înseamn\ des\vâr[irea
omului. Asem\narea se refer\ la voca]ia omului de a fi una cu Dumnezeu prin
har. Pentru dobândirea asem\n\rii este nevoie de o împreun\ lucrare: harul
lui Dumnezeu [i efortul omului. Asem\narea este posibil\ prin dobândirea [i
lucrarea virtu]ilor. Sf. Ioan Damaschinul scrie: „Dup\ chip înseamn\ mintea
[i libertatea, iar dup\ asem\nare înseamn\ asem\narea în virtute pe cât e cu
putin]\”.

C\derea în p\cat

Protop\rin]ii neamului omenesc nu au r\mas în starea primordial\ de
comuniune cu Dumnezeu, ci, înc\lcând porunca divin\, au c\zut în p\cat
(Facere 3, 1-6). Omul a vrut s\ devin\ dumnezeu, dar f\r\ Dumnezeu.
Îndumnezeirea propus\ de diavol este cea realizat\ prin sine: „Atunci [arpele
a zis c\tre femeie: Nu, nu ve]i muri! Dar Dumnezeu [tie c\ în ziua în care ve]i
mânca din el vi se vor deschide ochii [i ve]i fi ca ni[te Dumnezei, cunoscând
binele [i r\ul” (Facere 3, 4-5).

C\derea în p\cat a fost deopotriv\ consecin]a ispitei diavolului [i op]iunii
libere a omului. Atunci când Dumnezeu le-a acordat [ansa întoarcerii prin
poc\in]\ („Adame, unde e[ti?”), protop\rin]ii au r\spuns cu fric\, dar f\r\ s\
se c\iasc\ de cele f\cute. Mai mult, ei nu [i-au asumat responsabilitatea
pentru gestul f\cut (Eva îl învinov\]e[te pe [arpe, Adam d\ vina pe femeie [i
implicit pe Dumnezeu: „Femeia pe care Tu mi-ai dat-o”).

C\derea în p\cat înseamn\ o înstr\inare de Dumnezeu, o sl\bire a
comuniunii cu Dumnezeu. Tr\ind iluzia libert\]ii, omul renun]\ la adev\rata
libertate împlinit\ doar în comuniunea des\vâr[it\ cu Dumnezeu [i alege o
libertate a p\catului. Dup\ c\derea în p\cat, omul î[i p\streaz\ chipul lui
Dumnezeu, dar acesta este sl\bit. C\derea a determinat o serie de modific\ri
în fiin]a omului: apari]ia bolilor [i a mor]ii.

P\catul influen]eaz\ [i rela]iile între oameni. Dup\ c\derea în p\cat, omul
devine egoist, c\utând cu orice pre] afirmarea sinelui. P\catul afecteaz\ [i
rela]ia omului cu lumea; ea nu mai este o icoan\ prin care Dumnezeu poate
fi contemplat, ci un obiect material supus exploat\rii sale egoiste.

Eviden]ia]i leg\tura dintre lumea
nev\zut\ [i lumea v\zut\.
Care este misiunea îngerilor?
Organiza]i o dezbatere cu tema:
„Semnifica]ia lumii ca dar al lui
Dumnezeu în contextul mentalit\]ii
dominate de consum din societatea
contemporan\”.
Observa]i [i comenta]i crearea trep-
tat\ a lumii v\zute, a[a cum rezult\ din
zilele crea]iei.
Ar\ta]i rela]ia dintre trup [i suflet în
persoana omului.
Eviden]ia]i leg\tura [i deosebirea din-
tre chip [i asem\nare.

TEME

Dumnezeu a creat lumea în ºase zile
din nimic.
Întreaga creaþie se împãrtãºeºte de
bunãtatea Creatorului.
Omul este coroana creaþiei divine.
Cãderea omului în pãcat a tulburat
întreaga ordine a creaþiei.

RE}INE}I!

Ziua odihnei 
(mozaic bizantin, sec. XI)
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PROVIDEN}A DIVIN|
„Toate acestea de Domnu-au fost f\cute, de Cel 

ce ]ine-n mân\ via]a-a tot ce-i viu [i duhul a tot omul.” 
(Iov 12, 9-10)

Defini]ia [i aspectele providen]ei divine

Providen]a divin\ reprezint\ purtarea de grij\ a lui Dumnezeu fa]\ de
lume [i conducerea crea]iei c\tre împlinirea scopului s\u: unirea cu Dum-
nezeu. Providen]a divin\ arat\ prezen]a [i lucrarea lui Dumnezeu în lume. 

Din perspectiv\ cre[tin\, providen]a divin\ este strâns legat\ de Iisus
Hristos, Creatorul [i Mântuitorul lumii. În calitate de Creator, Proniator [i
Cel ce recapituleaz\ în Sine întreaga crea]ie, Hristos este începutul, mijlocul
[i sfâr[itul existen]ei (Sf. Maxim M\rturisitorul). În tradi]ia ortodox\, Iisus
Hristos este reprezentat pe bolta bisericii ca Pantocrator (Atot]iitorul lumii):
într-o mân\ ]ine Evanghelia, iar cu cealalt\ binecuvânteaz\. Deci El creeaz\
lumea prin cuvânt (Evanghelia) [i o sfin]e[te (gestul binecuvânt\rii).

Providen]a divin\ are trei aspecte: de conservare, cooperare ºi conducere
a lumii.

Conservarea

Aspectul de conservare se refer\ la purtarea de grij\ pe care Dumnezeu
o are fa]\ de om [i fa]\ de lume, astfel încât întreaga crea]ie [i fiecare fãpturã
în parte sunt p\strate în conformitate cu ra]iunile dumnezeie[ti pentru care
au fost f\cute. Sfânta Scriptur\ arat\ în mai multe locuri purtarea de grij\ a lui
Dumnezeu fa]\ de lume. Mântuitorul se adreseaz\ celor care Îl ascultau:
„Privi]i la p\s\rile cerului, c\ nu seam\n\, nici nu secer\, nici nu adun\ în
hambare [i Tat\l vostru Cel ceresc le hr\ne[te. Oare nu sunte]i voi cu mult
altceva decât ele?” (Matei 6, 26). De asemenea, Sf. Apostol Pavel afirm\: „În
El vie]uim [i ne mi[c\m [i suntem” (Faptele Apostolilor 17, 28).

Toate lucrurile din lume au primit la crea]ie un sens, în conformitate cu
anumite ra]iuni dumnezeie[ti, care sunt cuprinse în Iisus Hristos. El este
Proniator, conducând crea]ia spre transfigurare, prin aceste ra]iuni divine
prezente în lume.

Cooperarea

Cooperarea se refer\ la sprijinul pe care Dumnezeu îl acord\ crea]iei în
întregul ei [i fiec\rui lucru în parte pentru ca acestea s\-[i ating\ scopul dat
de El. Dumnezeu nu anuleaz\ identitatea lucrurilor create. Cooperarea expri-
m\ mi[carea întregii crea]ii spre Dumnezeu, dar fiecare lucru î[i p\streaz\
propria ra]iune de a fi. 

Conlucrarea dintre Dumnezeu [i crea]ie nu este uniform\. Dumnezeu
coopereaz\ într-un anumit fel cu crea]ia neînsufle]it\ [i în alt fel cu omul.
Conlucrarea cu lumea se refer\ la faptul c\ Dumnezeu vegheaz\ ca natura s\-[i

„Toate de la Tine a[teapt\ s\ le dai
hran\ la vreme potrivit\; dac\ le-o vei da
lor, o vor aduna, dac\ mâna Tu Þi-o vei
deschide, toate se vor umple de bun\-
tate; dac\ Tu Î]i vei întoarce fa]a, ele se
vor tulbura; dac\ Tu le vei lua duhul, ele
se vor sfâr[i [i în ]\rân\ se vor întoarce.
Dac\ vei trimite Duhul T\u, ele se vor
zidi [i fa]a p\mântului o vei înnoi. Fie
slava Domnului în veci; veseli-se-va
Domnul de lucrurile Sale.” 

(Psalmul 103, 27-31)

Mi[carea crea]iei – înaintarea crea]iei
c\tre Dumnezeu, transfigurarea ei prin
har în Iisus Hristos.
Ra]iuni dumnezeie[ti – fiecare lucru
creat î[i are propria ra]iune dumneze-
iasc\. Toate ra]iunile dumnezeie[ti sunt
cuprinse în Hristos.

VOCABULAR

Hristos Pantocrator
(icoan\, Muntele Sinai, sec. VI)
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respecte legile înscrise în ea prin actul creator. „Soarele [i-a cunoscut apusul
s\u, pus-ai întuneric [i s-a f\cut noapte” (Psalmul 103, 20-21). Dumnezeu
conlucreaz\ cu omul într-un mod special pentru a-l conduce spre des\vâr[ire,
f\r\ îns\ a-i afecta libertatea. Prin harul divin [i efortul personal, omul se
angajeaz\ pe calea des\v\r[irii, dup\ îndemnul Mântuitorului: „Fi]i
des\vâr[i]i, precum [i Tat\l vostru Cel ceresc des\vâr[it este” (Matei 5, 48).

Conducerea

Cel de-a treilea aspect al providen]ei divine se refer\ la conducerea
crea]iei de c\tre Dumnezeu pentru ca aceasta s\-[i ating\ scopul ei final.
Sfânta Scriptur\ ni-L arat\ pe Dumnezeu ca Domn al cerului [i al p\mântului,
al tuturor celor nev\zute [i v\zute. Exist\ o leg\tur\ între conducere [i
cooperare, întrucât Dumnezeu conduce lumea, ]inând cont [i de mi[carea
lumii înspre Dumnezeu.

În acest fel se observ\ dinamismul crea]iei care se împline[te în Dum-
nezeu. P\rintele St\niloae arat\: „Conducerea lumii, ca oper\ a providen]ei ce
se face prin colaborarea lumii, nu se poate desp\r]i total de o anumit\ lucrare
creatoare, progresiv\ a lui Dumnezeu (...) Providen]a se identific\ cu planul
de mântuire [i îndumnezeire a lumii”. 

Realitatea providen]ei divine

Realitatea providen]ei divine este dovedit\ de revela]ia dumnezeiasc\
(Cartea lui Iov, Psalmii, cuvintele Mântuitorului Hristos). Realitatea
providen]ei divine este confirmat\ prin faptul c\ Dumnezeu este st\pânul
cosmosului [i al istoriei. Profetul Daniel spune: „El schimb\ vremile [i anii,
El a[az\ regi [i El îi str\mut\, El d\ în]elepciune celor în]elep]i [i minte
iscusit\ celor ce [tiu s\ în]eleag\” (Daniel 2, 21). 

Ac]iunea providen]ei este comun\ celor trei Persoane dumnezeie[ti.
Hristos arat\ purtarea de grij\ a Tat\lui fa]\ de lume: „Deci nu v\ îngriji]i
zicând: Ce vom mânca? sau: Ce vom bea? sau: Cu ce ne vom îmbr\ca? (...) c\
[tie Tat\l vostru Cel ceresc c\ ave]i trebuin]\ de toate acestea (Matei 6, 31-
32). Referindu-se la lucrarea comun\ a Tat\lui [i Fiului, Mântuitorul spune:
„Tat\l Meu pân\ acum lucreaz\; [i Eu lucrez” (Ioan 5, 17). În ceea ce prive[te
lucrarea Sfântului Duh, psalmistul afirm\: „Dac\ vei trimite Duhul T\u, ele se
vor zidi [i fa]a p\mântului o vei înnoi” (Psalmul 103, 30).

În concluzie, întreaga revela]ie sus]ine realitatea providen]ei divine.
Tradi]ia cre[tin\ Îl recunoa[te pe Iisus Hristos ca Dumnezeul Creator [i
Mântuitor al lumii. El este Adev\rul lumii [i al istoriei, care ofer\ autentica
libertate [i împline[te sensul întregii existen]e. 

„De la Duhul T\u, unde m\ voi duce?
Iar de la fa]a Ta, unde voi fugi? De m\ voi
sui în cer, Tu acolo e[ti; de m\ voi pogorî
în iad, Tu e[ti de fa]\; de-mi voi lua aripi-
le din lumina zorilor [i-n marginea m\rii
m\ voi s\l\[lui, chiar [i acolo mâna Ta
m\ va îndruma [i dreapta Ta m\ va ]ine.”

(Psalmul 138, 7-10)

„Aceastã Providenþã a construit
universul, casa regalã a omului. Aceastã
Providenþã a format þesutul de la Adam
la Iisus Hristos. Ea L-a prezentat lumii pe
Mesia Rãscumpãrãtorul. Ea a fãcut sã
strãluceascã minunile prin care creºtea
ºi se înãlþa Biserica. Ea este încã aceea
care, pânã la ultima zi a lumii, va împãrãþi
peste neamul omenesc umplându-l cu
binefacerile sale.”

(Sf. Ioan Gurã de Aur, 
Despre Providenþã)

Ar\ta]i actualitatea providen]ei divine pentru mentalitatea contemporan\.
Eviden]ia]i leg\tura dintre cele trei aspecte ale providen]ei divine.
Comenta]i realitatea providen]ei divine plecând de la Cartea lui Iov.

TEME

Pogorârea Duhului Sfânt 
(icoan\ bizantin\, Muntele Athos, sec. XV)
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PREG|TIREA OMENIRII PENTRU
VENIREA MÂNTUITORULUI 

„Cu adevãrat cunosc cã Domnul nu este pãrtinitor, 
ci, în orice neam, cel ce se teme de El ºi face dreptate este primit de El.”

(Faptele Apostolilor 10, 34-35) 

În ce a constat preg\tirea omenirii pentru venirea Mântuitorului? În tot
ceea ce a f\cut Dumnezeu pentru ca omenirea întreagã s\-L primeasc\ pe
Iisus Hristos ca unic Mântuitor.

Preg\tirea omenirii pentru venirea R\scump\r\torului a început imediat
dup\ c\derea în p\cat. Dumnezeu le-a f\g\duit primilor oameni c\ st\pânirea
celui r\u asupra urma[ilor lor nu va fi ve[nic\. Fiul unei fecioare va zdrobi ca-
pul [arpelui [i va elibera omenirea din robia p\catului [i a mor]ii (Facere 3, 15). 

Preg\tirea neamurilor p\gâne pentru venirea Mântuitorului

Neamurile au fost pregãtite pentru venirea Mântuitorului mai ales prin
intermediul revelaþiei naturale. Unele dintre ele însã au fost pregãtite ºi pe
calea revelaþiei supranaturale.

Prin revelaþia naturalã, popoarele p\gâne au fost preg\tite pentru primirea
Mântuitorului în special prin legea moral\ natural\ [i prin filosofia antic\,
adic\ prin înclina]ia fireasc\ a omului spre bine [i adev\r. 

Legea moral\ natural\

Despre Legea moral\ natural\ [i despre apropierea omului de Dumnezeu
prin s\vâr[irea binelui [i c\utarea adev\rului avem numeroase m\rturii în
Sfânta Scriptur\. Sf. Apostol Pavel le scria romanilor: „C\ci când p\gânii, care
nu au lege, din fire fac cele ale legii, ei f\r\ s\ aib\ lege î[i sunt loru[i lege”
(Romani 2, 14). Mântuitorul Însu[i a aflat credin]\ mai mare la unii p\gâni
decât la fiii lui Israel (vezi cazul suta[ului roman Corneliu – Matei 8, 40). 

Venirea magilor la Bethleem – spre a se închina pruncului Iisus –
demonstreaz\ c\ [i Orientul p\gân a[tepta venirea unui Mântuitor. Astrologi
încerca]i, magii „citiser\” în stele chiar timpul [i locul întrup\rii Fiului lui
Dumnezeu. 

Filosofia antic\

{i pe calea filosofiei, Antichitatea n\zuia spre adev\r [i bine. Clement
Alexandrinul a considerat c\ filosofia greac\ a fost pentru Antichitate „ca o
c\l\uz\ care s\ aduc\ gândirea greac\ la Hristos, a[a cum Legea i-a adus pe
evrei”. De aceea, pentru el filosofii erau profe]ii p\gânilor. Eusebiu din

IISUS HRISTOS 
MÂNTUITORUL LUMII

„Venirea lui Hristos a fost ultima [i cea
mai mare revela]ie a voin]ei lui Dum-
nezeu, dar manifest\rilor anterioare tre-
buie s\ li se acorde cel pu]in o importan]\
temporar\ (...) Iisus Hristos este `ntruchi-
parea r\spunsului la nevoile [i aspira]iile
neamurilor, precum [i `mplinirea speran-
]elor mesianice ale poporului lui Israel.”

(Jaroslav Pelikan, Tradi]ia cre[tin\)

Lege moral\ natural\ – dispozi]ia
înscris\ de Dumnezeu în inima omului
prin actul creator, care const\ în
posibilitatea omului de a deosebi binele
de r\u [i de a alege binele. 
Lege mozaic\ – totalitatea normelor
religioase, morale, cultice [i juridice
revelate de Dumnezeu poporului evreu,
în special prin Moise.
Profe]ie mesianic\ – înainte vestirea
venirii în lume a Mântuitorului Hristos,
f\cut\ de un profet sau un ales al lui
Dumnezeu.
Revela]ie primordial\ – descoperirea
f\cut\ de Dumnezeu în rai primilor
oameni.

VOCABULAR

Moise primind tablele Legii
(mozaic, Muntele Sinai, sec. VI)
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Cezareea îl considera pe Platon un profet asemenea lui Moise. Atât el, cât [i
Sf. Chiril al Alexandriei vor folosi citate din lucr\rile filosofilor antici pentru a
demonstra c\ [i ace[tia au vorbit despre Tat\l, Fiul [i Sfântul Duh. 

Pe zidurile exterioare ale bisericilor ortodoxe pot fi picta]i în]elep]i ai
lumii antice, precum Homer, Pitagora, Socrate, Solon, Sybilla, împ\ratul
egiptean Thulis ºi alþii, ca unii care au „prorocit [i au ghicit pentru iconomia
cea trupeasc\ a Domnului”. 

Iisus Hristos împline[te atât n\zuin]a spre bine, cât [i n\zuin]a spre ade-
v\r a lumii.

Prin revelaþia supranaturalã, p\gânii au fost preg\ti]i pentru venirea
Mântuitorului prin reminiscen]e ale revela]iei primordiale. Unii dintre p\gâni
`ns\ au fost preg\ti]i [i prin profe]iile mesianice.

Elemente ale revela]iei primordiale se reg\sesc în multe dintre miturile [i
legendele neamurilor. În acestea se vorbe[te despre un paradis pierdut [i
despre permanenta lui c\utare, despre eliberarea de [arpele sau zeul cel r\u,
despre na[terea dintr-o fecioar\ a unui Mântuitor. Unii dintre p\gâni cunoº-
teau detalii despre venirea lui Mesia, fie din profe]iile evreilor cu care au venit
în contact, fie direct din Vechiul Testament (tradus în limba greac\ în secolul
al III-lea î.Hr. [i cunoscut cu numele de Septuaginta).

Preg\tirea poporului ales pentru venirea lui Mesia

Pe evrei, Dumnezeu i-a c\l\uzit spre mântuire mai ales prin profe]ii [i prin
Legea mozaic\. Pentru credin]a sa, Dumnezeu l-a ales pe Avram [i i-a f\g\duit
c\ din neamul s\u se va na[te Mesia, f\g\duin]\ repetat\ urma[ilor s\i: Isaac
[i Iacov. Profe]ii, inspira]i de Duhul Sfânt, le vor descoperi evreilor, timp de 
1 600 de ani, multe detalii privitoare la via]a [i slujirea Domului Hristos: na[-
terea din Fecioar\, locul [i timpul na[terii, semin]ia din care se va na[te, fuga
în Egipt, Intrarea în Ierusalim, Pãtimirile, R\stignirea, Învierea, În\l]area etc. 

Legea mozaic\ – prin prescrip]iile ei religioase, morale [i cultice – a înt\rit
con[tiin]a p\c\to[eniei [i dorin]a mântuirii în neamul lui Israel. Aceasta a fost
pentru evrei „c\l\uz\ spre Hristos” (Galateni 3, 24). Mântuitorul Însu[i a
spus cã n-a venit pentru a desfiin]a, ci pentru a împlini Legea [i prorocii
(Matei 5, 17). Prezen]a la Schimbarea la fa]\ a Domnului a lui Moise [i Ilie a
fost interpretat\ de Sf. Grigorie Palama ca împlinire în Hristos a Legii (repre-
zentat\ de Moise) [i a prorocilor (reprezenta]i de Ilie). 

Sf. Maxim M\rturisitorul spune cã Hristos împline[te Legea, prorocii [i
chiar legea natural\. El este Mântuitorul tuturor neamurilor [i al întregului
cosmos.  

„Cea mai mare dintre dovezile
despre Iisus Hristos sunt profe]iile. (…)
Un [ir de oameni, timp de 4 000 de ani,
în mod statornic [i f\r\ prea mari
deosebiri, vin, unul dup\ altul, s\
profe]easc\ aceea[i venire. Un popor o
veste[te, [i acest popor subzist\ timp de
4 000 de ani pentru a face în grup
m\rturie siguran]ei pe care o are despre
ea [i de la care nu poate fi întors prin nici
un fel de amenin]\ri [i prin nici o
persecu]ie; lucrul acesta este cu totul
considerabil.”

(Blaise Pascal, Cuget\ri)

Schimbarea la faþã 
(fresc\ de Teofan Cretanul, M\n\stirea
Stavronichita, Muntele Athos, sec. XVI)

Ar\ta]i cum i-a preg\tit Dumnezeu pe p\gâni pentru venirea R\scum-
p\r\torului.
Eviden]ia]i modul preg\tirii poporului ales pentru venirea lui Mesia.
Reciti]i textul lui Blaise Pascal [i explica]i de ce considera el profe]iile
un lucru „cu totul considerabil”. 
Privi]i cu aten]ie [i interpreta]i icoana Schimb\rii la fa]\. 

TEME

Dumnezeu doreºte ºi pregãteºte mân-
tuirea tuturor oamenilor.
Prorocirile sunt cea mai înaltã formã
de pregãtire a omenirii pentru venirea
lui Mesia.
Hristos este Creatorul, Proniatorul ºi
Mântuitorul întregii lumi.

RE}INE}I!
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ÎNTRUPAREA MÂNTUITORULUI
„{i Cuvântul trup S-a f\cut [i S-a s\l\[luit întru noi; [i noi v\zutu-I-am slava, 

ca pe slava Unuia-N\scut din Tat\l, plin de har [i de adev\r.” 
(Ioan 1, 14)

Relatarea evanghelic\ a Întrup\rii

Sf. Evanghelist Luca (1, 28-38) ne red\ momentul z\mislirii Fiului lui
Dumnezeu. Arhanghelul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu c\tre o fecioar\
sfânt\ care provenea din neamul prorocului David [i care locuia în ora[ul
Nazaret din Galileea. Acesta i-a zis Fecioarei: „Bucur\-te, cea ce e[ti plin\ de
dar, Domnul este cu tine”. Auzind aceste cuvinte, Fecioara Maria a fost
cuprins\ de fric\. Dar îngerul a lini[tit-o zicându-i: „Nu te teme, Marie, fiindc\
ai aflat har la Domnul. {i iat\-n pântecele t\u vei z\misli [i vei na[te fiu [i
numele Lui îl vei chema Iisus”, „c\ci El va mântui pe poporul S\u de p\catele
lor” (Matei 1, 21). (Numele Iisus înseamn\ mântuitor.) Întrebându-l pe arhan-
ghel cum ar putea na[te prunc o fecioar\, Maria a primit urm\torul r\spuns:
„Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine [i puterea Celui-Preaînalt te va umbri;
pentru aceea [i Sfântul Care Se va na[te din tine Fiul lui Dumnezeu se va
chema (...) C\ la Dumnezeu nimic nu este cu neputin]\”. Iar Maria a zis: Iat\,
roaba Domnului. Fie mie dup\ cuvântul t\u!”. Imediat dup\ asentimentul
Fecioarei, Duhul Sfânt S-a pogorât asupra ei, lucrând z\mislirea Fiului lui
Dumnezeu.

În]elesul Întrup\rii

Întruparea este actul prin care Fiul lui Dumnezeu ia trup omenesc din
Preacurata Fecioar\ Maria, prin lucrarea Duhului Sfânt, în vederea eliber\rii
firii omene[ti din robia p\catului, a stric\ciunii [i a mor]ii.

Întruparea trebuie în]eleas\ ca înomenire a lui Dumnezeu: „Despre
Dumnezeu care S-a f\cut om vorbim [i nu despre om care s-a f\cut dumnezeu”
(Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica). 

Credin]a în Întruparea Domnului Hristos este semnul distinctiv al
adev\ratei credin]e: „Întru aceasta s\ cunoa[te]i voi duhul lui Dumnezeu:
fiece duh care-L m\rturise[te pe Iisus Hristos ca venit în trup este de la
Dumnezeu” (I Ioan 4, 2). 

„Singurul lucru nou sub soare”

Mântuitorul Iisus Hristos S-a n\scut la Bethleem, în Iudeea, în timpul
domniei cezarului roman Augustus [i a regelui iudeu Irod cel Mare. Anul
na[terii Sale este 748 de la zidirea cet\]ii Romei. 

Întruparea este, în opinia Sf. Ioan Damaschin, „cea mai mare noutate din
toate nout\]ile, singurul lucru nou sub soare, prin care se arat\ puterea
infinit\ a lui Dumnezeu”. 

În acela[i sens, Mircea Eliade afirma c\ Întruparea constituie singura
„revolu]ie” din istoria omenirii; prin ea a fost înl\turat\ tirania mor]ii [i a fost

„Suntem ve[nic ispiti]i a uita c\ de la
trecerea Domnului Hristos prin lume,
ontologic tr\im, ne mi[c\m [i suntem în-
tr-o cu totul nou\ ordine spiritual\. Este
un adev\rat nou Univers spiritual acela în
care respir\m noi ast\zi [i nu-i un lucru
f\r\ importan]\ dac\ suntem sau nu
con[tien]i de aceast\ adânc\ realitate.”

(Arhim. Benedict Ghiu[, 
Taina r\scump\r\rii)

Ipostas (gr. hypostasis) – termen teo-
logic patristic prin care este desemnat\
fiecare persoan\ a Sfintei Treimi;
persoan\.
Întrupare – actul prin care Fiul lui
Dumnezeu a luat trup omenesc din
Fecioara Maria.
Ontologic – care ]ine de fiin]\, de
structurile ei l\untrice; fiin]ial.
Unire ipostatic\ – unirea firii (naturii)
divine cu firea uman\ în Persoana
divin\ a Cuvântului lui Dumnezeu,
realizat\ prin Întrupare.

VOCABULAR

Naºterea Domnului 
(frescã, Mãnãstirea Decani, sec. XIV)
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înnoit\ firea omeneasc\. Na[terea Domnului împarte istoria omenirii în dou\:
înainte [i dup\ Hristos. 

Motivul [i scopul Întrup\rii

Motivul Întrup\rii este iubirea lui Dumnezeu fa]\ de om: „C\ într-atât a iubit
Dumnezeu lumea încât pe Fiul S\u Cel Unul-N\scut L-a dat, pentru ca tot cel
ce crede într-Însul s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]\ ve[nic\” (Ioan 3, 16).

Din iubire, Dumnezeu a venit „întru ale Sale”, în crea]ia Sa v\zut\, a
acceptat na[terea omeneasc\ [i a intrat în timp – f\r\ a p\r\si cerul – umplân-
du-l cu frumuse]ea slavei [i ve[niciei Sale. 

Scopul Întrup\rii – dup\ opinia Sf. Irineu [i a multora dintre P\rin]ii
Bisericii de dup\ el – a fost îndumnezeirea omului: „Dumnezeu S-a f\cut om
pentru ca omul s\ se poat\ îndumnezei”. 

Dumnezeu des\vâr[it [i Om des\vâr[it

Biserica Ortodox\ înva]\ c\ Iisus Hristos este Dumnezeu adev\rat [i Om
adev\rat, des\vâr[it dup\ firea dumnezeiasc\ [i des\vâr[it dup\ firea
omeneasc\. În Domnul Hristos nu s-a unit, prin Întrupare, o parte a firii
dumnezeie[ti cu o parte a firii omene[ti, ci întreaga fire dumnezeiasc\ s-a unit
cu întreaga fire omeneasc\. Sf. Apostol Pavel ne spune, în acest sens, c\ în
Hristos „locuie[te trupe[te toat\ deplin\tatea dumnezeirii” (Coloseni 2, 9).

Fiul lui Dumnezeu S-a f\cut Fiu al omului asumând firea omeneasc\ în
întregime – adic\ „trup însufle]it cu suflet ra]ional [i cuget\tor” – pentru ca în
întregime s-o mântuiasc\. C\ci, a[a cum ne înva]\ Sf. Atanasie cel Mare, nu-
mai ceea este unit cu Dumnezeu este mântuit. 

Unirea ipostatic\

Unirea firii divine cu firea uman\ în acela[i ipostas ve[nic al Fiului lui
Dumnezeu se nume[te unire ipostatic\ sau personal\. Unirea celor dou\ firi 
s-a f\cut f\r\ împ\r]irea, desp\r]irea, amestecarea sau schimbarea lor. Dac\
firile – uman\ [i divin\ – ar fi fost desp\r]ite sau amestecate, mântuirea nu ar
mai fi fost posibil\. Religiile dualiste (care despart pe om de Dumnezeu) sau
panteiste (care confund\ pe Dumnezeu cu omul) fac cu neputin]\ mântuirea.
Numai cre[tinismul este religia mântuirii, c\ci numai el în]elege mântuirea ca
unire – f\r\ împ\r]ire sau amestecare – a firii divine cu firea uman\, a omului
cu Dumnezeu. 

„Urmând Sfin]ilor P\rin]i, noi înv\]\m
[i m\rturisim cu to]ii pe Unul [i acela[i
Fiu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, des\-
vâr[it în dumnezeire [i des\vâr[it în uma-
nitate, Dumnezeu adev\rat [i om adev\-
rat, având suflet ra]ional [i trup, de-o fiin]\
cu Tat\l dup\ dumnezeire [i de-o fiin]\ cu
noi, dup\ umanitate, fiind întru toate 
asemenea nou\, în afar\ de p\cat. (...)
Unul-N\scut, cunoscut în dou\ firi, în chip
neamestecat [i neschimbat, [i neîmp\r]it
[i nedesp\r]it, deosebirea firilor nefiind
nicidecum distrus\ prin unire, p\strân-
du-se mai ales însu[irea fiec\reia [i întâl-
nindu-se împreun\ într-o singur\ persoan\
[i un singur ipostas, nu în dou\ persoane,
împ\r]it sau desp\r]it, ci Unul [i acela[i Fiu,
Unul-N\scut, Dumnezeu Cuvântul, Domnul
Iisus Hristos.”

(Hot\rârea dogmatic\ 
a Sinodului IV ecumenic – fragment)

Expune]i motivele pentru care Întruparea poate fi considerat\ „singurul lucru
nou sub soare”. 
Preciza]i motivul [i scopul Întrup\rii.
Eviden]ia]i în]elesul Întrupãrii ºi al unirii ipostatice pornind de la hotãrârea dog-
maticã a Sinodului IV ecumenic.

TEME

Maica Domnului din Vladimir 
(icoan\, Rusia, sec. XII)

Dumnezeu S-a înomenit pentru ca
omul sã se îndumnezeiascã.
Iisus Hristos este Dumnezeu deplin ºi
om deplin; unicul Mântuitor.
Creºtinismul este singura religie a
mântuirii.

RE}INE}I!

Religie XI_cap 1 pg 01_26.qxd  7/20/2006  11:06 AM  Page 19



Capitolul 1

20

20Cyan 20Yellow 20Magenta 20Black

MÂNTUIREA OBIECTIV| 
„Fiul Omului n-a venit s\ I se slujeasc\, ci El s\ slujeasc\ 

[i s\-{i dea via]a r\scump\rare pentru mul]i.” 
(Matei 20, 28)

Mântuirea este eliberarea omul din robia stric\ciunii [i a mor]ii (r\s-
cump\rarea) [i dobândirea vie]ii de veci în Dumnezeu (îndumnezeirea).

Ea are un aspect obiectiv [i unul subiectiv. Prin aspectul obiectiv al
mântuirii în]elegem tot ceea ce a f\cut Domnul Hristos pentru mântuirea
noastr\, iar prin aspectul subiectiv în]elegem tot ceea ce face fiecare dintre
noi pentru propria sa mântuire. 

Mântuirea obiectiv\ (numit\ [i r\scump\rare sau mântuire universal\)
este lucrarea prin care Dumnezeu S-a f\cut om, a asumat firea omeneasc\ în
Persoana Sa dumnezeiasc\, a cur\]at-o de p\cat [i a îndumnezeit-o; a început
cu Întruparea [i s-a încheiat cu În\l]area la cer. Aceast\ mântuire este darul
f\cut de Domnul Hristos întregii omeniri; de aceea se mai nume[te [i mân-
tuire universal\. 

În Teologia dogmatic\ ortodox\, p\rintele Dumitru St\niloae evidenþiazã
momentele esenþiale ale mântuirii în Hristos: „Prin Întruparea, via]a de
ascultare, R\stignirea, Învierea [i În\l]area Fiului lui Dumnezeu ca om, s-a
pus, în pârga firii noastre asumate de El, temelia mântuirii noastre”.

Aspectele mântuirii obiective
Dup\ înv\]\tura ortodox\, r\scump\rarea are trei aspecte: recapitulativ,

de jertf\ ºi ontologic.
Aspectul recapitulativ. Iisus Hristos de]ine, în ansamblul umanit\]ii,

pozi]ia unui nou Adam. ~n baza firii Sale umane, El ne cuprinde în Sine pe to]i,
a[a cum ne-a cuprins Adam cel vechi. De la Adam cel vechi am mo[tenit cu
to]ii moartea, iar de la Adam cel nou via]a ve[nic\. Referindu-se la acest
aspect al mântuirii, Origen scria: „N-ar fi fost mântui]i to]i oamenii dac\ nu 
i-ar fi luat pe to]i asupra Sa”. 

Aspectul de jertf\. Din iubire, Iisus a acceptat s\ p\timeasc\ [i s\ moar\
pentru p\catele noastre. Domnul [i-a asumat moartea pentru c\ a luat asupra
Sa p\catele oamenilor. „P\catul atrage dup\ sine moartea. {i fiindc\ a luat
p\catele tuturor, a trebuit s\ ia [i moartea tuturor” (Pr. Dumitru St\niloae,
Iisus Hristos sau restaurarea omului). Pe Cruce, Iisus a primit pedeapsa
cuvenit\ oamenilor pentru p\catele lor, ar\tând c\ i-a iubit pân\ la jertfa de
Sine, împ\cându-i astfel cu Tat\l (Isaia 53, 4-5).

Aspectul ontologic (fiin]ial). Ascultarea [i Jertfa Domnului au adus eli-
berarea firii omene[ti de stric\ciune [i moarte. Prin aceasta, firea a fost
restaurat\ în frumuse]ea ei originar\, paradisiac\. Învierea [i În\l]area `ns\
au ridicat firea omeneasc\ pe cea mai înalt\ treapt\ a des\vâr[irii, îndum-
nezeind-o. Destinat\ mor]ii prin p\cat, firea omeneasc\ a fost redestinat\
învierii prin Jertfa [i Învierea Mântuitorului.

„Acesta a luat asupra Sa durerile
noastre [i cu suferin]ele noastre S-a îm-
pov\rat. {i noi ~l socoteam pedepsit,
b\tut [i chinuit de Dumnezeu. (…) El a
fost pedepsit pentru mântuirea noastr\ [i
prin r\nile Lui noi to]i am fost vindeca]i. ” 

(Isaia 53, 4-8) 

Rãstignirea lui Iisus
(frescã, Mãnãstirea Probota, sec. XVI)

Anatem\ – actul de condamnare [i
excludere din comunitatea creºtinã a
celor ce se abat de la învãþãtura de
credinþã a Bisericii.
Îndumnezeire – împãrtãºitrea omului
de viaþa dumnezeiascã a Sfintei Treimi.
Mântuirea obiectivã – lucrarea prin care
Mântuitorul Hristos a realizat – în firea
sa umanã – trecerea de la starea de
pãcãtoºenie ºi moarte la starea de
îndumnezeire.
Parusia – a doua venire a Domnului [i
evenimentele ce înso]esc aceast\
venire.

VOCABULAR
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Întreita slujire a Mântuitorului
Domnul Hristos a realizat mântuirea lumii prin trei activit\]i, chem\ri,

demnit\]i sau slujiri publice: de profet (sau înv\]\tor), de arhiereu [i de împ\rat. 
Numele de „Hristos”, care înseamn\ „uns”, exprim\ întreita slujire a Mân-

tuitorului, întrucât la evrei erau confirma]i în slujirea lor – prin ungere –
profe]ii, arhiereii [i împ\ra]ii. 

Slujirea profetic\ a Mântuitorului cuprinde activitatea prin care Fiul lui
Dumnezeu întrupat S-a descoperit pe Sine ca adev\r suprem mântuitor: „Eu
sunt calea, adev\rul [i via]a” (Ioan 14, 6); „Eu sunt lumina lumii” (Ioan 8, 12).
Dup\ În\l]area Domnului la cer, nu ni se mai reveleaz\ alt adev\r, c\ci „harul
[i adev\rul prin Iisus Hristos au venit” (Ioan 1, 17). Sf. Apostol Pavel scrie:
„Chiar dac\ noi sau un înger din cer v-ar vesti alt\ Evanghelie decât aceea pe
care v-am vestit-o – s\ fie anatema!” (Galateni 1, 8). 

Slujirea arhiereasc\ a lui Hristos cuprinde toate suferin]ele îndurate de El
„pentru noi [i pentru a noastr\ mântuire” (Simbolul credin]ei).

Fiul Omului [i-a dat sufletul ca „r\scump\rare pentru mul]i” [i [i-a „frânt”
Trupul S\u pe Cruce pentru împ\rt\[irea noastr\ de via]a dumnezeiasc\.
Centrul slujirii arhiere[ti a Mântuitorului îl constituie moartea Sa pe cruce
pentru p\catele lumii.

În Biseric\, Mântuitorul Hristos Se d\ruie[te – prin Evanghelie [i
Euharistie – tuturor celor ce vor s\ se împ\rt\[easc\ de El, spre iertarea
p\catelor [i spre dobândirea vie]ii ve[nice. Pe sfintele altare ale Bisericii
Ortodoxe se reactualizeaz\, cu fiecare sfânt\ Liturghie, jertfa Mântuitorului
Hristos, „pentru ca lumea via]\ s\ aib\ [i s\ aib\ din bel[ug” (Ioan 10, 10).

Slujirea  împ\r\teasc\. Prin aceast\ slujire, Mântuitorul {i-a ar\tat slava [i
puterea Sa, „slav\ ca a Unuia-N\scut din Tat\l, plin de har [i de adev\r” 
(Ioan 1, 14).   

Hristos {i-a ar\tat puterea Sa împ\r\teasc\ [i dumnezeiasc\, s\vâr[ind
nenum\rate minuni asupra naturii (potolirea furtunii pe mare, înmul]irea
pâinilor etc.), asupra omului (vindec\ri, exorciz\ri, învieri din mo]i) [i asupra
Lui Însu[i (Schimbarea la Fa]\ [i Învierea). Dup\ sl\vita Sa înviere, Iisus S-a
descoperit ca Împ\rat al cerului [i al p\mântului: „Datu-Mi-S-a toat\ puterea în
cer [i pe p\mânt” (Matei 28, 18). 

Cele mai importante acte ale slujirii împ\r\te[ti a Domnului r\mân îns\
Învierea [i În\l]area Sa la cer.

Mântuitorul ~[i continu\ neîntrerupt întreita slujire în Biseric\, condu-
când, înv\]ând [i sfin]ind pe cei credincio[i prin slujitorii S\i: episcopii, preo]ii
[i diaconii. 

„Nimeni s\ nu se tânguiasc\ pentru p\-
cate, c\ iertarea a str\lucit din mormânt.
Nimeni s\ nu se team\ de moarte, c\ ne-a
slobozit pe noi moartea Mântuitorului (…)
Unde-]i este, moarte, boldul? Unde-]i este,
iadule, biruin]a?
~nviat-a Hristos [i tu ai fost biruit.
~nviat-a Hristos [i au c\zut demonii.
Înviat-a Hristos [i se bucur\ îngerii.
Înviat-a Hristos [i via]a salt\ de bucurie.
Înviat-a Hristos [i nici un mort nu este în
groap\.
C\ Hristos înviind din mor]i S-a f\cut
începutul învierii celor adormi]i.
Aceluia este slava [i cinstea în vecii
vecilor. Amin.” 

(Sf. Ioan Gur\ de Aur, 
Cuvânt la Învierea Domnului)

Învierea lui Hristos 
(frescã de Teofan Cretanul, Mãnãstirea
Stavronichita, Muntele Athos, sec. XVI)

Mântuirea obiectivã s-a realizat în per-
soana Fiului lui Dumnezeu.
Rodul mântuirii obiective este harul
divin sfinþitor.
Crucea Domnului ne aminte[te per-
manent c\ „iubirea este mai tare decât
moartea”.
Domnul a murit de moartea noastr\
ca noi s\ înviem cu învierea Lui. 

RE}INE}I!

Preciza]i `n]elesul mântuirii obiective.
Eviden]ia]i semnifica]ia fiec\reia dintre slujirile Mânuitorului. 
Ar\ta]i în ce const\ fiecare dintre aspectele r\scump\r\rii. 
Exist\ [i alte revela]ii autentice în afara lui Hristos? Argumenta]i r\spunsul.

TEME
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MÂNTUIREA SUBIECTIV|
„Cu fricã ºi cu cutremur lucraþi la mântuirea voastrã.”

(Filipeni 2, 12)

Mântuirea subiectiv\ (numit\ [i îndreptare sau sfin]ire) este lucrarea prin
care fiecare om se împ\rt\[e[te, prin har, de sfin]enia firii umane a lui
Hristos. Mântuirea obiectiv\ ne-a adus harul sfin]itor. Cum harul este indis-
pensabil mântuirii subiective, înseamn\ c\ mântuirea obiectiv\ este temeiul
mântuirii subiective. Domnul a mântuit [i îndumnezeit firea noastr\ ome-
neasc\, dar nu ne-a mântuit personal prin aceasta, c\ci nu dore[te s\ ne
mântuiasc\ f\r\ voia [i conlucrarea noastr\. El ne-a deschis u[ile raiului, dar
nu ne sile[te s\ intr\m `n el. 

Mântuirea subiectiv\ este o lucrare divino-uman\; Dumnezeu face înce-
putul mântuirii noastre, d\ruindu-ne harul sfin]itor, iar noi trebuie s\ conti-
nu\m aceast\ lucrare de mântuire prin credin]\ [i fapte bune. Pentru realiza-
rea sfin]eniei personale sunt necesare, a[adar, harul, credin]a [i faptele bune;
harul din partea lui Dumnezeu, iar credin]a [i faptele bune din partea omului. 

Harul

Harul s-a rev\rsat în lume [i în Biseric\ prin Învierea lui Hristos [i prin
Pogorârea Duhului Sfânt. Cre[tinul prime[te harul cur\]itor, înt\ritor [i mân-
tuitor al Duhului Sfânt prin Sfintele Taine ale Bisericii, Taine prin care se
lucreaz\ mântuirea în fiecare credincios. Sfin]ii P\rin]i ne înva]\ c\ harul este
energia sau lumina sfin]itoare [i îndumnezeitoare care izvor\[te din fiin]a divi-
n\. El se revars\ asupra Bisericii îns\ din trupul înviat al Domnului Hristos.

Harul este absolut necesar mântuirii. Sf. Apostol Pavel ne spune c\ „sun-
tem mântui]i în har” (Efeseni 2, 8). De har avem trebuin]\ pe tot parcursul
urcu[ului duhovnicesc. Dobândirea harului Duhului Sfânt este, dup\ 
Sf. Simeon Noul Teolog, scopul oric\rei nevoin]e [i pentru rev\rsarea lui în

Eclezial (gr. ekklesia – biseric\, adu-
nare) – referitor la Bisericã; bisericesc. 
Mântuire subiectiv\ – lucrarea prin care
omul î[i însu[e[te harul sfin]itor
împ\rt\[it de Biseric\ prin Sfintele
Taine.

VOCABULAR

Scara Raiului
(icoan\, Muntele Sinai, sec. XII)

„S\ nu dispre]uim mântuirea noas-
tr\ [i s\ nu ne îndrept\]im p\catele prin
diferite pricini, spunând c\ în timpurile
de azi nimeni nu mai poate ajunge la
sfin]enie. Totul este posibil acum, ca [i
în vechime [i numai voin]a singur\ ne
poate urca la acele în\l]imi. S\ preg\-
tim voin]a. Dumnezeu este gata s\ ne
îndumnezeiasc\, dar numai cu consim-
]\mântul nostru [i nu contra voin]ei
noastre. Iar noi fugim ca ni[te la[i,
respingând aceast\ fericire.” 

(Sf. Simeon Noul Teolog, 
Þelul vie]ii cre[tine)

Sfânta Euharistie (fresc\, Mãnãstirea Probota, sec. XVI)

Religie XI_cap 1 pg 01_26.qxd  7/20/2006  11:06 AM  Page 22



Capitolul 1

23

23Cyan 23Yellow 23Magenta 23Black

inimi S-a întrupat Hristos. Din inima cur\]it\, harul se revars\ asupra întregii
fiin]e, ajungând s\ sfin]easc\ nu numai sufletul, ci [i trupul omenesc. 

Credin]a

N\scut\ în suflet prin interven]ia harului, credin]a este primirea, în
deplin\ libertate, a Adev\rului mântuitor care este Hristos [i a tuturor
adev\rurilor care ne ajut\ s\ ne unim cu El. 

A crede însemn\ a tr\i ca [i cum lumea nev\zut\ este mai real\ decât cea
v\zut\; a fi convins c\ toate cuvintele [i f\g\duin]ele Domnului sunt adev\rate
[i mântuitoare. 

Credin]a nu este un act individual, ci unul comunitar, eclezial. Vine [i de
sus, de la Duhul Sfânt, dar [i de jos, din propov\duirea Bisericii. Credin]a
mântuitoare nu este simpla adeziune ra]ional\ la adev\rurile de credin]\, ci
este un act practic, concretizat în fapte bune izvorâte din dragostea de
Dumnezeu [i de aproapele t\u. Mântuirea este rodul credin]ei „lucr\toare
prin iubire” (Galateni 5, 6). Necesitatea credin]ei pentru dobândirea mân-
tuirii este afirmat\ de Domnul Însu[i: „Cel ce crede [i se va boteza se va mân-
tui, iar cel care nu va crede se va osândi” (Marcu 16, 16).

Faptele bune

Dar „Credin]a f\r\ fapte moart\ este” (Iacov 2, 17). Mântuitorul ne-a
încredin]at c\ faptele bune sunt necesare pentru mântuire: „Nu tot cel ce-Mi
zice: Doamne, Doamne, va intra în împ\r\]ia cerurilor, ci cel ce face voia
Tat\lui Meu Celui din ceruri” (Matei 7, 21). Tot Domnul ne descoper\ c\
intrarea `n `mp\r\]ia cerurilor este condi]ionat\ de împlinirea faptelor milei
trupe[ti (a da hran\ celui înfometat [i ap\ celui însetat, a g\zdui pe cel str\in,
a îmbr\ca pe cel gol, a cerceta pe cel bolnav [i pe cel întemni]at – Matei 25,
35-45) [i suflete[ti (a `ndrepta pe cel ce gre[e[te, a `nv\]a pe cel ne[tiutor, a
da sfat bun celui ce st\ la `ndoial\, a ne ruga pentru aproapele, a mângâia pe
cei `ntrista]i, a suferi cu r\bdare asuprirea, a ierta pe cei ce ne-au gre[it).
Faptele bune `ns\ trebuie f\cute cu smerenie [i deplin\ discre]ie, f\r\ s\ cre-
dem c\, f\cându-le, îl îndator\m pe Dumnezeu: „A[a [i voi, când ve]i face
toate cele ce vi s-au poruncit, s\ zice]i: slugi netrebnice ce suntem, c\ci ce am
fost datori s\ facem am f\cut” (Luca 17, 10). 

Biserica Ortodox\ îi cinste[te pe cre[tinii ce s-au remarcat prin via]a lor
sfânt\ [i le-a rânduit zile de pomenire. Chiar [i în zilele noastre tr\iesc
cre[tini cu via]\ sfânt\, de[i discre]ia lor îi face aproape nev\zu]i.

Considera]i c\ scopul Întrup\rii a fost realizat? Justifica]i r\spunsul.
Preciza]i în ce const\ deosebirea între mântuirea obiectiv\ [i cea subiectiv\.
Este posibil\ mântuirea personal\ numai prin credin]\ sau numai prin fapte
bune?
Cum putem dobândi harul Duhului Sfânt?

TEME

„Ce cumplite chinuri m-a costat [i m\
cost\ [i acum aceast\ sete de credin]\,
care se aprinde cu atât mai puternic în
sufletul meu, cu cât mai multe argumente
am împotriva ei. {i totu[i, Dumnezeu îmi
trimite câteodat\ clipe în care sunt întru
totul lini[tit; în aceste clipe iubesc [i mi se
pare c\ sunt iubit de cei din jur [i în
asemenea clipe am închegat în mine sim-
bolul credin]ei, în care totul este pentru
mine clar [i sfânt. Acest simbol este foarte
simplu, iat\-l: s\ crezi c\ nu exist\ nimic
mai frumos, mai profund mai simpatic,
mai ra]ional, mai curajos [i mai perfect
decât Hristos (...)” 

(F.M. Dostoievski, 
Scrisoare c\tre  N.D. Fonvizina)

Iisus Hristos [i Sfin]ii Apostoli
(icoan\ `n stil bizantin, sec. XIX)

Mântuirea subiectivã se dobândeºte
în Bisericã prin conlucrarea omului cu
harul divin.
Ajungem la sfinþenie prin har, credinþã
ºi fapte bune.
A spune cuiva „te iubesc” înseamn\ a-l
încredin]a c\ va tr\i ve[nic.

RE}INE}I!
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Dumnezeu l-a creat pe om dup\ chipul S\u (Facere 1, 26) în vederea
realiz\rii asem\n\rii cu El. În starea paradisiac\, omul tr\ia în armonie
deplin\ cu Dumnezeu, cu el însu[i [i cu întreaga crea]ie. El primise, prin actul
creator, toate darurile necesare pentru a dobândi fericirea deplin\. Prin
neascultare [i prin nesupunere fa]\ de P\rintele s\u ceresc îns\, omul s-a
îndep\rtat de bun\ voie de la fa]a lui Dumnezeu [i a luat calea pribegiei [i a
înstr\in\rii. P\catul a adus întunecarea chipului lui Dumnezeu din om [i a
provocat îmboln\virea întregii firi omene[ti. 

Omul nu s-ar preocupa de problema mântuirii dac\ n-ar con[tientiza
inferioritatea st\rii sale c\zute fa]\ de ce a fost cândva sau fa]\ de ce ar putea
s\ fie. Exist\ o gândire perpetuat\ `n mituri, care postuleaz\ existen]a dintru
început a omului în condi]ii minunate [i o dezagregare, o c\dere a lui în p\ca-
tul originar. Nostalgia originii paradisiace a omului [i dorin]a venirii unui R\s-
cump\r\tor sunt realit\]i reflectate în miturile tuturor popoarelor. Înainte de
întruparea lui Hristos, oamenii credeau c\ nu mai pot reveni singuri la starea
de fericire pe care o tr\iser\ cândva Adam [i Eva. De aceea, a[teptau ca Dum-
nezeu s\ intervin\ spre a realiza restaurarea omului în fericita via]\ de la
început.

{i, într-adev\r – a[a cum vestiser\ profe]ii – „la plinirea vremii, Dumnezeu
a trimis pe Fiul S\u, n\scut din femeie, n\scut sub Lege, ca pe cei de sub
Lege s\-i r\scumpere, ca s\ dobândim înfierea” (Galateni 4, 14).

R\scump\rarea sau mântuirea obiectiv\ este opera exclusiv\ a lui Dumne-
zeu, este darul S\u. Prin Întruparea, R\stignirea, Învierea [i În\l]area
Mântuitorului a fost restaurat chipul lui Dumnezeu în om. Aceast\ lucrare de
r\scump\rare [i restaurare, s\vâr[it\ de Dumnezeu prin Fiul S\u, se nume[te
„mântuire obiectiv\” sau universal\ pentru c\ este destinat\ tuturor
oamenilor. 

Însu[irea mântuirii obiective de c\tre fiecare credincios se nume[te „mân-
tuire subiectiv\” sau „personal\”. Pentru dobândirea mântuirii subiective
sunt necesare: harul, credin]a [i faptele bune. Dac\ mântuirea obiectiv\ a fost
realizat\, în mod exclusiv, de Domnul Hristos, mântuirea subiectiv\ se
realizeaz\ prin conlucrarea dintre Dumnezeu [i om.

Mântuirea obiectiv\ s-a lucrat odat\ pentru totdeauna în persoana
Logosului. Sf. Atanasie cel Mare scrie cã „Logosul S-a f\cut om, ca s\ ne
îndumnezeiasc\ într-Însul”. Mântuirea subiectiv\ îns\ se lucreaz\ permanent
în spa]iul sfânt [i sfin]itor al Bisericii. De aceea, p\rintele St\niloae a numit
Biserica „laboratorul mântuirii”. Doar în Biseric\, prin împ\rt\[irea de
Sfintele Taine [i prin credin]a „lucr\toare prin iubire”, fiecare om poate
dobândi mântuirea. Mântuirea omului s-a realizat [i se realizeaz\, a[adar, în
Hristos [i în Biseric\. 

„Nu exist\ cunoa[tere valabil\ f\r\
Dumnezeu – asta afl\m din Genez\.
P\catul e tentativa creaturii de a cultiva
cunoa[terea independent de autoritatea
Creatorului. De aceea, acest p\cat nici nu
poate fi r\scump\rat decât prin gestul, de
o divin\ vehemen]\, al Întrup\rii. (…)
Cunoa[terea devine o persoan\. {i Per-
soana aceasta spune, pentru surzii [i
sminti]ii de tot soiul: Eu sunt calea, Eu
sunt adev\rul, Eu sunt via]a. Numai prin
Mine accesul la cunoa[tere e r\spl\tit
prin adev\r [i via]\. F\r\ de Mine cunoa[-
terea duce la eroare [i moarte. (…)
Euharistia, ca împ\rt\[ire cu trupul lui
Dumnezeu, e singurul fel potrivit de a
mu[ca din Adev\r [i de a r\scump\ra
astfel mu[c\tura gre[it\ a p\catului
originar.” 

(Andrei Ple[u, 
Jurnalul de la Tescani)

Fiul lui Dumnezeu – cuvântul `ntrupat
(mozaic, Mãnãstirea Chora, 
Constantinopol, sec. XIV)

Lec]ie de sintez\
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Învierea Domnului este cea mai mare minune întâm-
plat\ vreodat\ în istorie, temeiul credin]ei [i propov\duirii
cre[tine: „{i dac\ Hristos n-a înviat, zadarnic\ e atunci pro-
pov\duirea noastr\, zadarnic\ e [i credin]a noastr\” 
(I Corinteni 15, 17). 

Contestatarii cre[tinismului din diverse epoci au negat
posibilitatea ~nvierii Mântuitorului, alc\tuind în acest scop
mai multe ipoteze. Cele mai cunoscute dintre ele sunt:
ipoteza mor]ii aparente; ipoteza în[el\ciunii, ipoteza viziunii. 

Ipoteza mor]ii aparente
Potrivit acestei ipoteze, Iisus Hristos n-a murit, ci a

c\zut doar într-o stare cataleptic\, într-un fel de le[in, din
care apoi s-a trezit. Din Sfintele Evanghelii afl\m îns\ c\
Iisus a murit cu adev\rat. Dup\ ~nviere, trupul Domnului
nu a fost trupul unui om ce revine la via]a biologic\, ci un
trup transfigurat [i plin de luminã, care putea trece prin
u[ile încuiate (Ioan 20, 26).

Ipoteza în[el\ciunii
Ideea c\ Apostolii au furat trupul lui Iisus [i au min]it

apoi c\ a înviat – a[a cum afirm\ aceast\ ipotez\ – a
apar]inut arhiereilor evrei, care, adunându-se „împreun\
cu b\trânii [i ]inând sfat, au dat bani mul]i osta[ilor,
zicând: Spune]i c\ ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat,
pe când noi dormeam” (Matei 28, 12-13).

Neadev\rul acestei ipoteze reiese foarte clar din rela-
tarea Sf. Evanghelist Matei. 

Ipoteza viziunii
Mironosi]ele, Sfin]ii Apostoli [i to]i cei care au v\zut pe

Domnul înviat – sus]ine aceast\ ipotez\ – au avut o simpl\
viziune. Aceast\ afirma]ie este infirmat\ îns\ de Sf. Evan-
ghelist Luca: „{i pe când vorbeau ei acestea, El a stat în
mijlocul lor [i le-a zis: Pace vou\! Iar ei, însp\imântându-se
[i înfrico[ându-se, credeau c\ v\d duh. {i El le-a zis: De ce
sunte]i tulbura]i [i pentru ce se ridic\ astfel de gânduri în
inima voastr\? Vede]i mâinile Mele [i picioarele Mele, c\
Eu însumi sunt; pip\i]i-M\ [i vede]i c\ duhul nu are carne
[i oase a[a cum M\ vede]i pe Mine c\ am” (Luca 24, 36-39).

Hristos a `nviat!
Sfin]ii Evangheli[ti ne relateaz\ ~nvierea real\ a Mântui-

torului. Ei ne spun c\ Domnul S-a ar\tat dup\ Înviere
femeilor mironosi]e, Sfinþilor Apostoli, lui Luca [i Cleopa, în
drum spre Emaus, lui Saul din Tars, în drumul spre
Damasc, la mai mult de 500 de fra]i, pe un munte în Galileea
etc. Nu doar prietenii Domnului au vestit Învierea, ci [i
solda]ii care str\juiser\ mormântul. 

Sfinþii Apostoli, de[i s-au ar\tat, ini]ial, neîncrez\tori în
Învierea Domnului, au ajuns s\ se conving\ atât de pu-
ternic de acest adev\r, încât au murit propov\duindu-l.

ADEVERIREA MORÞII ªI ÎNVIERII MÂNTUITORULUI

„Ca s\ nu crezi Apostolilor trebuie s\ presupui c\ ei au
fost în[ela]i sau în[el\tori. {i una [i alta este greu de presu-
pus. S\ fi fost în[ela]i? Este greu s\ se în[ele cineva luând un
om drept înviat din mor]i. S\ fi fost în[el\tori? Ipoteza c\ ei au
fost în[el\tori este absurd\. (…) De îndat\ ce unul din ei s-ar
fi dezmin]it prin momeli sau prin amenin]\ri cu închisoarea,
cu schingiuirile [i cu moartea, to]i ar fi fost pierdu]i.” 

(Blaise Pascal, Cuget\ri)

Studiu de caz

Toma atingând coasta Mântuitorului (fresc\ de Teofan Cretanul, 
Mãnãstirea Stavronichita, Muntele Athos, sec. XVI)

Expune]i con]inutul celor trei ipoteze prin care se contest\
Învierea Domnului.
Precizaþi temeiurile Învierii Mântuitorului. 

TEME

Religie XI_cap 1 pg 01_26.qxd  7/20/2006  11:06 AM  Page 25



26

26Cyan 26Yellow 26Magenta 26Black

„Fl\mândul î[i închipuie c\ umbl\
dup\ pâine [i îi e foame de Tine; însetatul
crede c\ vrea s\ bea ap\ [i îi e sete de Tine;
bolnavul se mângâie c\ râvne[te s\n\tatea
[i boala lui nu-i decât lipsa Ta. Cine caut\
frumuse]ea pe lume Te caut\, f\r\ s\-[i dea
seama, pe Tine, Cel ce e[ti frumuse]ea
întreag\ [i des\vâr[it\; cine urm\re[te cu
gândul adev\rul Te dore[te, f\r\ voia lui,
pe Tine, Cel ce e[ti singurul adev\r
vrednic s\ fie cunoscut. (…) Venit-ai cea
dintâi oar\ ca s\ mântui; n\scutu-Te-ai ca
s\ mântui; l\satu-Te-ai r\stignit ca s\
mântui; îndeletnicirea-]i, fapta-]i, via]a-]i e
s\ mântui. Iar noi ast\zi, în aceste zile
cenu[ii [i afurisite, în ace[ti ani ce par a fi
strâns în chenarul lor sporul tuturor
groz\viilor [i p\timirilor, avem nevoie, f\r\
t\gad\, de a ne vedea mântui]i!” 

(Giovanni Papini, Via]a lui Iisus)

I. Eviden]ia]i raportul dintre revela]ia natural\ [i cea supranatural\.

II. Ar\ta]i care a fost motivul pentru care Sfin]ii P\rin]i l-au numit pe om
„coroana crea]iei divine”.

III.Preciza]i în ce const\ chipul lui Dumnezeu în om [i ce în]elege]i prin
asem\narea omului cu Dumnezeu.

IV. În ce a constat c\derea omului în p\cat [i care au fost urm\rile ei?

V. Defini]i providen]a [i prezenta]i aspectele ei.

VI.Pornind de la etimologia cuvântului „religie” (lat. religare – a uni), expli-
ca]i de ce Iisus Hristos este „religia prin excelen]\”?

VII.Ce atitudine trebuie s\ aib\ cre[tinul ortodox de ast\zi fa]\ de celelalte
confesiuni cre[tine [i fa]\ de celelalte religii? 

VIII.Citi]i cu aten]ie fragmentul propus spre lecturare din Giovanni Papini [i
ar\ta]i pasajele referitoare la mântuirea obiectiv\ [i la cea subiectiv\. 

IX. Citiþi ºi comentaþi textul: „Priveºte-ne, Doamne! Ascultã-ne, lãmureºte-ne,
aratã-Te nouã! Dã-ni-Te nouã, întru fericirea noastrã, Tu, fãrã de care
suntem aºa de nefericiþi! Ai milã de încercãrile noastre ºi de strãdaniile
noastre cãtre Tine, cãci fãrã de Tine nu putem nimica. Tu ne chemi, dar
ajutã-ne! (...) Te rog, Doamne; foamea m-a împins sã încep a Te cânta; nu
mã lãsa flãmând; m-am apropiat înfometat; nu mã alunga nesãtul (...) ªi
dacã suspin înainte de a fi mâncat, dã-mi mãcar sã mãnânc dupã ce voi fi
suspinat” (Anselm de Canterbury, Proslogion).

X. {tiind c\ Iisus Hristos este revela]ia deplin\ [i final\, citi]i [i comenta]i
împreun\ versetele 18-23 ale capitolului 2 din prima Epistol\ sobor-
niceasc\ a Sf. Evanghelist Ioan.

XI. Din perspectiva textului epistolei de mai sus, comenta]i afirma]ia lui F.M.
Dostoievski: „Dac\ cineva mi-ar demonstra c\ Hristos se afl\ în afara
adev\rului [i ar fi real, c\ adev\rul se afl\ în afara lui Hristos, a[ prefera
s\ r\mân cu Hristos decât cu adev\rul”.

XII. Citi]i [i comenta]i împreun\ textul evanghelic de la Matei 19, 16-26.

XIII. Alc\tui]i un eseu pornind de la unul dintre textele: „Iube[te [i f\ ce vrei”
(Fericitul Augustin); „Dumnezeu e precum ceapa pentru c\ e bun [i te
face s\ plângi” (Sf. Silvestru); „Iubirea este singurul bun care se `nmul-
]e[te când se risipe[te” (proverb persan).

EVALUARE

Iisus Hristos 
(icoanã de Andrei Rubliov, sec. XV)
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