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INTRODUCERE 
	

 

Prezenta programă se doreşte a fi un instrument util pentru elevii care doresc să se 

înscrie în clasa a IX-a, la profilul Teologie – Intensiv Engleză din cadrul Liceului Greco-

Catolic „Iuliu Maniu”. Scopul principal al acestui profil nu este acela de a forma viitorii 

preoţi sau persoane consacrate (călugări sau călugăriţe), ci de a da o educaţie religioasă mai 

profundă şi, de ce nu, de a trezi sau hrăni vocaţiile la preoţie sau viaţa consacrată. 

În acest scop, vom prezenta aspectele fundamentale cu privire la credinţa creştină: 

I. Despre Dumnezeu; 

II. Despre Creaţie; 

III. Despre Biblie; 

IV. Despre Decalog; 

V. Despre Sacramente; 

VI. Despre Biserică. 

 

 

 

 

                                                                                                  Comisia de admitere 
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CAPITOLUL I 

Despre Dumnezeu 
 

Majoritatea religiilor au una sau mai multe divinităţi, un „ceva” în care îşi exprimă 

credinţa, cu care doresc să relaţioneze. De cele mai multe ori, această divinitate sau divinităţi 

se revelează, se fac cunoscute oamenilor. În cazul religiei creştine, este vorba de un singur 

Dumnezeu, Unicul Dumnezeu, dar un Dumnezeu treimic. În acest capitol, vom trata câteva 

aspecte importante cu privire la acest Dumnezeu unic, dar în trei persoane: Tatăl, Fiul şi 

Spiritul Sfânt. 

 

I.1. DUMNEZEU - UNUL 
 

 Dumnezeul creştinilor este, de fapt, şi Dumnezeul care s-a revelat poporului evreu în 

Vechiul Testament. Acesta este singurul Dumnezeu, iar noi credem într-un singur Dumnezeu 

pentru că, dacă ar exista doi dumnezei, unul ar fi limita celuilalt. Niciunul nu ar fi infinit şi 

niciunul nu ar fi perfect, adică niciunul nu ar fi Dumnezeu. De asemenea, profeţii Israelului 

invită încontinuu poporul să părăsească zeii falşi şi să se convertească la unicul Dumnezeu: 

„Eu sunt unicul Dumnezeu şi nu este altul.” (Isaia 45,22). 

 De asemenea, Dumnezeu are un nume, deoarece doreşte să fie accesibil. El nu 

doreşte să rămână în anonimat, ci doreşte să fie cunoscut şi invocat ca Dumnezeul adevărat şi 

eficace. Astfel, în episodul rugului aprins, el îi revelează lui Moise numele său: YHWH. 

Acest nume se traduce „Eu sunt cel ce sunt”. Putem vedea că Dumnezeu se face cunoscut 

poporului, dar, în acelaşi timp, rămâne ascuns, rămâne un mister. De altfel, numele este 

considerat de către poporul evreu atât de sfânt încât acesta nu este niciodată rostit; el este 

înlocuit cu apelative precum Adonai (Domnul). În Noul Testament, putem vedea că Isus este 

chemat cu acest apelativ: „Isus este Domnul.” (Romani 10,9). 

 Dumnezeu este iubire şi nicio altă religie nu atribuie această calitate dumnezeilor lor. 

Iubirea lui Dumnezeu este demonstrată prin Creaţia sa, prin dorinţa de a elibera poporul său, 

de a-l ajuta în momentele dificile, dar mai ales prin trimiterea Fiului Său pe pământ. Creştinii 

îl consideră pe Dumnezeul lor ca fiind adevărul. El nu poate fi demonstrat din punct de vedere 

experimental, ştiinţific, dar dacă Dumnezeu n-ar fi adevărul, credinţa şi raţiunea nu ar putea 
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avea un dialog reciproc. Revelaţia lui Dumnezeu nu o putem înţelege fără raţiune, iar dialogul 

dintre acestea este esenţial pentru creştini. 

 

I.2. DUMNEZEU – TREIME 
 

 Caracteristica principală a creştinismului, dar şi un mister de neînţeles este ideea unui 

unic Dumnezeu, dar care este în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt. În imaginea de 

mai jos putem găsi un exemplu care descrie modul în care este văzut şi înţeles Dumnezeu: 

 
 În punctele următoare, vom prezenta aspecte generale privitoare la fiecare dintre 

persoanele Sfintei Treimi. 

 

 

I.2.a. Tatăl – Creatorul 
 

 Întreaga creaţie ne vorbeşte despre Dumnezeu; lumea nu există prin ea însăşi, ci prin 

Dumnezeu care nu încetează să dea viaţă şi să creeze. Prima persoană a Sfintei Treimi 

primeşte apelativul de Creator. Sfânta Scriptură, în prima sa carte ne spune: „La început a 

creat Dumnezeu cerul şi pământul.” (Geneza 1,1). Simbolul credinţei le reia, mărturisindu-l 

pe Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, drept „Creatorul cerului şi al pământului”, „al tuturor celor 
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văzute şi nevăzute”. Vorbim deci, în primul rând, de Creator, apoi de creaţia sa, iar în cele din 

urmă, de căderea în păcat, din care Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit să ne ridice. 

 Vom dedica un întreg capitol creaţiei şi rolului acesteia. 

 

I.2.b. Fiul – Răscumpărătorul 
 

 „Dar când a venit plinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său, născut din 

femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei care erau sub lege, ca să dobândim 

înfierea.” (Galateni 4,4-5). Aceasta este Vestea cea Bună despre Isus Hristos, Fiul lui 

Dumnezeu: Dumnezeu a ţinut făgăduinţele făcute lui Avraam şi urmaşilor lui şi l-a trimis pe 

„Fiul său preaiubit”. Acesta este Isus din Nazaret, născut evreu dintr-o fiică a lui Israel, la 

Betleem, în timpul regelui Irod cel Mare şi al împăratului Caesar Augustus, de meserie 

tâmplar, mort, răstignit la Ierusalim, în timpul procuratorului Ponţiu Pilat şi sub domnia 

împăratului Tiberius. El este Fiul veşnic al lui Dumnezeu, făcut om, el este, Mântuitorul, 

Răscumpărătorul omenirii. 

 Numele dat lui Fiului lui Dumnezeu are o semnificaţie teologică foarte mare. În cele 

ce urmează, vom prezenta fiecare din aceste nume. În limbaj teologic, acestea sunt numite 

titluri hristologice. 

•          „Isus” înseamnă în ebraică „Dumnezeu mântuieşte”. La Bunavestire, îngerul 

Gabriel îi dă ca nume propriu numele de Isus, care exprimă în acelaşi timp şi 

identitatea, şi misiunea lui. Pentru că „numai Dumnezeu poate ierta păcatele” (Marcu 

2,7). El este cel care, în Isus, Fiul său veşnic făcut om, „va mântui poporul său de 

păcatele lui” (Matei 1, 21). În Isus, Dumnezeu recapitulează astfel toată istoria 

mântuirii oamenilor.  

         Numele de Isus este numele divin care singur aduce mântuirea şi, de acum 

înainte, poate fi invocat de toţi, pentru că, prin Întrupare, s-a unit cu toţi oamenii, 

astfel încât „nu este un alt nume dat oamenilor sub cer prin care să putem fi mântuiţi” 

(Fapte 4, 12). 

          Dumnezeu nu s-a mulţumit să-l mântuiască pe Israel din „casa robiei” 

(Deuteronom 5,6), scoţându-l din Egipt, ci îl mântuieşte şi de păcatul său. De aceea, 

învierea lui Isus preamăreşte numele lui Dumnezeu Mântuitorul pentru că, de acum 

înainte,  numele lui  Isus este cel care manifestă din plin puterea supremă a „numelui 

mai presus de orice nume” (Filipeni 2,9-10). Spiritele rele se tem de numele lui şi în 
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numele lui ucenicii lui Isus fac minuni, pentru că tot ce îi cer Tatălui în numele lui, 

acesta le dă. 

            De asemenea, numele lui Isus este în inima rugăciunii creştine. Toate 

rugăciunile liturgice din ritul latin (romano-catolic) se termină prin formula „prin Isus 

Hristos, Domnul nostru”. „Bucură-te, Marie” culminează în „binecuvântat este rodul 

trupului tău, Isus”. Rugăciunea inimii obişnuită în riturile orientale, numită 

„rugăciunea lui Isus”, spune: „Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de 

mine, păcătosul!”.  

 

•         „Hristos” vine din traducerea grecească a termenului ebraic „Mesia”, care 

înseamnă „uns”. Nu devine numele propriu al lui Isus decât pentru că El îndeplineşte 

desăvârşit misiunea divină pe care o semnifică acest cuvânt. În Israel, erau unşi în 

numele lui Dumnezeu cei care îi erau consacraţi pentru o misiune ce venea de la El. 

Era cazul regilor, al preoţilor şi, rareori, al profeţilor. Trebuia să fie, prin excelenţă, 

cazul lui Mesia, pe care Dumnezeu îl va trimite pentru a instaura definitiv Împărăţia 

sa. Trebuia ca Mesia să fie uns de Spiritul Domnului, în acelaşi timp, ca rege şi ca 

preot, dar şi ca profet. Isus a împlinit speranţa mesianică a lui Israel în tripla sa funcţie 

de preot, profet şi rege. 

           Îngerul a vestit păstorilor naşterea lui Isus ca pe aceea a lui Mesia făgăduit lui 

Israel: „Vi s-a născut astăzi, în oraşul lui David, un Mântuitor care este Hristos 

Domnul.” (Luca 2,11).  

          Mulţi iudei şi chiar unii păgâni care le împărtăşeau speranţa au recunoscut în 

Isus trăsăturile fundamentale ale „Fiului lui David” mesianic, făgăduit de Dumnezeu 

lui Israel. Isus a acceptat titlul de Mesia la care avea dreptul, dar nu fără rezerve, 

pentru că acesta era înţeles de o parte dintre contemporanii săi într-o concepţie prea 

omenească, esenţialmente politică. 

 

I.2.c. Spiritul Sfânt - Sfinţitorul 
 

 „Spiritul Sfânt” este numele propriu al Celui pe care îl adorăm şi îl preamărim 

împreună cu Tatăl şi cu Fiul. Biserica l-a primit de la Domnul şi îl mărturiseşte în Botezul 

noilor ei fii. 
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 Termenul „Spirit” traduce cuvântul ebraic „Ruah”, al cărui sens primar este 

suflare, aer, vânt. Isus foloseşte tocmai imaginea sensibilă a vântului pentru a-i sugera lui 

Nicodim noutatea transcendentă a Celui care este în persoană Suflarea lui Dumnezeu, Spiritul 

dumnezeiesc. Pe de altă parte, „Spirit” şi „Sfânt” sunt atribute divine comune celor Trei 

Persoane dumnezeieşti. Dar, unind cei doi termeni, Scriptura, liturgia şi limbajul teologic 

desemnează Persoana inefabilă a Spiritului Sfânt, fără posibilitate de echivoc cu celelalte 

întrebuinţări ale termenilor „spirit” şi „sfânt”. 

 Când vesteşte şi promite venirea Spiritului Sfânt, Isus îl numeşte „Paraclet”, adică: 

„Cel care este chemat alături”, ad-vocatus. „Paraclet” este tradus, de obicei, prin 

„Mângâietorul”, cel dintâi mângâietor fiind Isus. Domnul însuşi îl numeşte pe Spiritul Sfânt 

„Spiritul Adevărului”. 

 În afara numelui propriu (Spiritul Sfânt), care e cel mai folosit în „Faptele 

Apostolilor” şi în „Scrisori”, la Sfântul Pavel se întâlnesc denumirile: Spiritul făgăduinţei, 

Spiritul înfierii, Spiritul lui Hristos, Spiritul Domnului, Spiritul lui Dumnezeu, iar la 

Sfântul Petru, Spiritul slavei. 

 În afară de numele menţionate mai sus, Spiritul Sfânt mai poate fi indentificat prin 

mai multe simboluri. Dintre acestea, vom prezenta patru: apa, ungerea, focul şi porumbelul. 

 

 Apa 

 Simbolismul apei semnifică acţiunea Spiritului Sfânt în Botez, deoarece, după 

invocarea Spiritului Sfânt, ea devine semnul sacramental eficient al noii naşteri: apa 

Botezului semnifică realmente că naşterea noastră pentru viaţa divină ne este dăruită în 

Spiritului Sfânt.  

  

 Ungerea 

 Şi simbolismul ungerii cu ulei este caracteristic Spiritului Sfânt. În iniţierea creştină, 

este semnul sacramental al Confirmării, numită pe drept în Biserica orientală Mir. Dar, 

pentru a-i percepe întreaga putere, trebuie să ne întoarcem la cea dintâi ungere săvârşită de 

Spiritul Sfânt: cea a lui Isus. „Hristos” („Mesia” în ebraică) înseamnă „uns” de Spiritul lui 

Dumnezeu. Au existat „unşi” ai Domnului în Vechiul Legământ, în primul rând, regele 

David. Dar Isus este Unsul lui Dumnezeu într-un fel unic: umanitatea pe care o asumă Fiul 

este în întregime „unsă de Spiritul Sfânt”. Isus este constituit „Hristos” de Spiritul Sfânt. 
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 Focul 

 În timp ce apa semnifică naşterea şi rodnicia Vieţii dăruite în Spiritul Sfânt, focul 

simbolizează energia transformatoare a lucrărilor Spiritul Sfânt. Ioan Botezătorul, care „va 

merge înaintea Domnului cu spiritul şi cu puterea lui Ilie” (Luca 1,17), îl vesteşte pe Hristos 

ca pe acela care „va boteza cu Spirit Sfânt şi cu foc” (Luca 3,16). De asemenea, Spiritul Sfânt 

se coboară asupra ucenicilor sub formă de „limbi de foc” în dimineaţa Rusaliilor şi îi umple 

de El (Fapte 2, 3-4). 

  

 Porumbelul  

 La sfârşitul potopului (al cărui simbolism se referă la Botez), porumbelul lăsat să 

zboare de către Noe se întoarce cu o ramură fragedă de măslin în cioc, semn că pământul 

poate fi locuit din nou. Când Hristos iese din apa botezului, Spiritul Sfânt, sub chipul unui 

porumbel, se coboară peste El şi rămâne acolo. Spiritul se coboară şi se odihneşte în inima 

purificată a celor botezaţi. Simbolul porumbelului pentru a-l sugera pe Spiritul Sfânt este 

tradiţional în iconografia creştină.  
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CAPITOLUL II 

Despre Creaţie 
 

După cum am afirmat în capitolul anterior, Tatăl, prima persoană a Sfintei Treimi 

primeşte apelativul de Creator. Acest lucru înseamnă că tot ceea ce noi cunoaştem a fost 

creat cu puterea lui Dumnezeu. În punctele ce urmează vom detalia câteva aspecte legate de 

Creaţie, mai exact, vom vorbi despre lumea nevăzută, despre cea văzută (menţionând aici şi 

aspecte legate despre crearea omului şi despre legătura acestuia cu Dumnezeu), dar şi despre 

păcatul strămoşesc. 

 

 

II.1. Lumea nevăzută 

 
 Existenţa fiinţelor spirituale, netrupeşti, pe care Sfânta Scriptură le numeşte în mod 

obişnuit îngeri, este un adevăr de credinţă. Mărturia Scripturii este la fel de clară ca şi 

caracterul unanim al Tradiţiei. 

 Sfântul Augustin spune despre ei: „«Înger» desemnează rolul, nu natura. Întrebi cum 

se numeşte această natură? Spirit. Întrebi despre rolul ei? Înger; după ceea ce este ─ spirit, 

după ceea ce face ─ înger.”. Cu toată fiinţa lor, îngerii sunt slujitori şi mesageri ai lui 

Dumnezeu. Pentru că „văd pururea faţa Tatălui... care este în ceruri.” (Matei 18,10), ei sunt 

„înfăptuitorii cuvântului lui, cei ce ascultă glasul poruncilor lui” (Psalmi 103,20). 

 Ca făpturi pur spirituale, ei au inteligenţă şi voinţă: sunt făpturi personale şi 

nemuritoare. Întrec în desăvârşire toate făpturile văzute. Este mărturie strălucirea slavei lor. 

 

 

II.2. Lumea văzută 
 

 Din creaţia lui Dumnezeu nu putem să nu obervăm lumea ce ne înconjoară. Biblia ne 

relatează cum acesta a creat lumea în şapte zile din care activitatea creatoare se desfăşoară în 

şase, urmând ca a şaptea să fie ziua de odihnă. Ziua a şasea a creaţiei este o zi importantă, 

deoarece în aceasta avem culmea creaţiei – omul: „Dumnezeu l-a creat pe om după chipul 

său; după chipul lui Dumnezeu l-a creat; bărbat şi femeie i-a creat” (Geneza 1,27). Omul 

deţine un loc unic în creaţie: el este „după chipul lui Dumnezeu”; în natura sa, el reuneşte 
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lumea spirituală şi lumea materială; el este creat „bărbat şi femeie”; Dumnezeu l-a statornicit 

în prietenia sa. 

 Dintre toate creaturile văzute, numai omul este „capabil să-l cunoască şi să-l iubească 

pe Creatorul său”. Fiind după chipul lui Dumnezeu, individul uman are demnitate de 

persoană: el nu este numai ceva, ci cineva. E capabil să se cunoască, să se stăpânească, să se 

dăruiască în mod liber, să intre în comuniune cu alte persoane şi este chemat, prin har, la un 

legământ cu Creatorul său, la a-i oferi un răspuns de credinţă şi de iubire pe care nimeni altul 

nu-l poate da în locul său. 

 Persoana umană, creată după chipul lui Dumnezeu, este o fiinţă în acelaşi timp 

trupească şi spirituală. Relatarea biblică exprimă această realitate într-un limbaj simbolic, 

afirmând că „Dumnezeu l-a plăsmuit pe om luând ţărână din pământ şi a suflat în faţa lui 

suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie.” (Geneza 2,7). Aşadar, omul, în totalitatea lui, este 

voit de Dumnezeu. 

 Cuvântul „suflet” desemnează adesea în Sfânta Scriptură viaţa umană sau 

persoana umană în întregime. El semnifică însă şi tot ceea ce este mai intim în om şi de mai 

mare valoare, prin care este în mod deosebit chip al lui Dumnezeu. „Suflet” înseamnă 

principiul spiritual din om. 

 Biserica învaţă că fiecare suflet spiritual este nemijlocit creat de Dumnezeu ─ nu este 

„produs” de părinţi; ne învaţă, de asemenea, că este nemuritor: el nu piere o dată cu 

despărţirea de trup prin moarte, ci se va uni din nou cu trupul la învierea de apoi. 

 Bărbatul şi femeia sunt creaţi, adică voiţi de Dumnezeu, într-o perfectă egalitate ca 

persoane umane, pe de o parte, iar pe de altă parte, în fiinţa lor de bărbat şi, respectiv, de 

femeie. „A fi bărbat” sau „ a fi femeie” este o realitate bună şi voită de Dumnezeu: bărbatul şi 

femeia au o demnitate nepieritoare, ce le vine în chip nemijlocit de la Dumnezeu, Creatorul 

lor. Bărbatul şi femeia sunt, cu o identică demnitate, „după chipul lui Dumnezeu”. În „faptul 

de a fi bărbat” şi în „faptul de a fi femeie”, ei reflectă înţelepciunea şi bunătatea Creatorului. 

 Dumnezeu nu este nicidecum după chipul omului. El nu este nici bărbat, nici femeie. 

Dumnezeu este spirit pur, în care nu există loc pentru diferenţele de sex. Însă „perfecţiunile” 

bărbatului şi ale femeii reflectă ceva din infinita perfecţiune a lui Dumnezeu: ale unei mame şi 

ale unui tată şi soţ. 

 Creaţi împreună, bărbatul şi femeia sunt voiţi de Dumnezeu unul pentru celălalt.  

Cuvântul lui Dumnezeu ne dă de înţeles acest lucru în diferite pasaje ale textului sacru: „Nu 

este bine ca bărbatul să fie singur. Să-i facem un ajutor pe măsura lui.” (Gen. 2, 18). În femeia 
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pe care Dumnezeu o „plăsmuieşte” din coasta bărbatului, acesta descoperă un alt „eu”, cu 

aceeaşi natură omenească. 

 Bărbatul şi femeia sunt făcuţi „unul pentru celălalt”: nu pentru că Dumnezeu i-ar fi 

făcut doar „pe jumătate” şi „incompleţi”; i-a creat pentru o comuniune de persoane, în care 

fiecare poate fi „ajutor” pentru celălalt, fiindcă ei sunt, în acelaşi timp, egali ca persoane şi 

complementari ca bărbat şi femeie. 

 În planul lui Dumnezeu, bărbatul şi femeia au vocaţia de a „supune” pământul, ca 

„administratori” ai lui Dumnezeu. Această stăpânire nu înseamnă o putere arbitrară şi 

distructivă. După chipul Creatorului care iubeşte, se naşte responsabilitatea lor faţă de lumea 

pe care Dumnezeu le-a încredinţat-o.  

 

 

II.3. Păcatul strămoșesc 
 

 Deşi omul a fost creat după chipul (fiinţă raţională, fiinţă emoţională) lui Dumnezeu, 

el a mai fost creat şi după asemănarea Lui. Acest lucru înseamnă că el era într-o stare de har 

deosebită, într-un echilibru perfect cu toată creaţia. Din păcate, omul îl va pierde odată cu 

intrarea păcatului în viaţa sa. În cele ce urmează, vom da detalii cu privire la definiţia, 

clasificarea şi consecinţele păcatului, dar şi cu privire la păcatul strămoşesc. 

 

 

II.3.a. Definiţia şi clasificarea păcatului 
 

 Păcatul este neascultarea de Dumnezeu, în mod intenţionat, prin gânduri, 

cuvinte şi prin ceea ce facem şi prin ceea ce eşuăm să facem.  

 Creatorul nostru nu a vrut ca noi să păcătuim. El ne-a dăruit libertate şi cea mai mare 

dorinţă a sa pentru noi este să-l alegem cu propria voinţă. 

 Cu toate că e grav să comiţi orice păcat, unele păcate sunt mai grave decât altele. Cel 

mai grav este numit păcatul de moarte, care: 

• priveşte chestiuni grave, cu alte cuvinte, reprezintă o jignire foarte gravă, de 

exemplu încălcarea uneia din cele zece porunci; 

• este comis în conştiinţă de cauză, adică persoana este complet conştientă de faptul 

că ceea ce face este greşit; 
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• este comis de bunăvoie, ca în alegerile libere, fără constrângeri. 

 O altă categorie este formată de păcatele veniale (necapitale). Poate acest cuvânt  

ne-ar duce să considerăm că ele nu sunt atât de grave, dar păcatele veniale rămân păcate. Ele 

nu distrug cu totul prezenţa lui Dumnezeu în noi, însă suntem slăbiţi de acestea, iar dacă 

păcătuim în continuare, această slăbiciune se înrăutăţeşte. 

 Există şi o categorie de păcate numită păcate capitale. Acestea sunt în număr de 

şapte: mândria, avariţia, invidia, mânia, necurăţia, lăcomia şi lenea. Ele ucid viaţa 

sufletului nostru. 

 

 

II.3.b. Consecinţele păcatului 
 

 Cu cât păcătuim mai mult, cu atât mai puţin suntem noi înşine şi cu atât este mai 

dificil să ne apropiem de Dumnezeu. Prin păcat, noi rupem legătura cu Dumnezeu, legătură 

ce poate fi restabilită prin spovadă. 

 De aceea, atunci când comitem un păcat de moarte, harul lui Dumnezeu nu mai poate 

locui în noi atunci când am făcut ceva atât de rău, şi prin urmare prezenţa lui Dumnezeu şi 

dragostea însăşi mor în noi. Drept consecinţă, pierdem starea de har şi nu putem merge în 

rai, decât dacă harul este reînnoit. Numai prin căinţă şi răspunzând iertării lui Dumnezeu 

putem fi eliberaţi de această situaţie teribilă. 

 Atunci când rămânem în stare de păcat, începem să dezvoltăm vicii (egoism, gelozie, 

etc.). 

 

 

II.3.c. În ce constă păcatul strămoşesc? 
 

 După ce Dumnezeu l-a creat pe om, i-a pus totul la picioare, însă i-a dat şi interdicţia 

de a mânca din pomul cunoaşterii binelui şi răului. „Pomul cunoaşterii binelui şi răului” 

(Geneza 2,17) evocă în chip simbolic graniţa de netrecut pe care omul, în calitate de creatură, 

trebuie să o recunoască în mod liber şi să o respecte cu încredere. Dar omul, ispitit de diavol, 

nu s-a supus poruncii lui Dumnezeu. În aceasta a constat cel dintâi păcat al omului – 

neascultarea, nesupunerea faţă de Dumnezeu şi o lipsă de încredere în bunătatea lui. 
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 Scriptura arată consecinţele dramatice ale acestei prime neascultări. Adam şi Eva 

pierd de îndată harul sfinţeniei originare. Le e teamă de acest Dumnezeu, despre care şi-au 

creat o imagine falsă, aceea a unui Dumnezeu gelos de prerogativele sale. Armonia în care 

erau, datorată dreptăţii de la început, este distrusă; stăpânirea facultăţilor spirituale ale 

sufletului asupra trupului este nimicită; unirea dintre bărbat şi femeie este supusă tensiunilor; 

relaţiile lor vor fi marcate de poftă şi tendinţa de dominare. Armonia cu creaţia este ruptă: 

creaţia vizibilă a devenit pentru om străină şi ostilă. 

 Toţi oamenii sunt implicaţi în păcatul lui Adam. Dar cum a devenit păcatul lui Adam 

păcatul tuturor urmaşilor săi? Întregul neam omenesc este în Adam ca un singur trup al unui 

singur om. Prin această „unitate a neamului omenesc”, toţi oamenii sunt implicaţi în păcatul 

lui Adam, aşa cum toţi sunt implicaţi în dreptatea lui Hristos. Totuşi, transmiterea păcatului 

originar este un mister pe care nu-l putem înţelege pe deplin. Cedând în faţa ispititorului, 

Adam şi Eva săvârşesc un păcat personal, însă acest păcat afectează natura umană, pe care ei 

o vor transmite într-o condiţie decăzută. E un păcat ce se va transmite prin propagare la toată 

omenirea, adică prin transmiterea unei naturi umane private de sfinţenia şi de dreptatea de la 

început. Deşi propriu fiecăruia, păcatul originar nu are în niciunul dintre descendenţii lui 

Adam un caracter de greşeală personală. E privarea de sfinţenia şi de dreptatea de la început. 

De aceea, Sfântul Pavel opune universalitatea mântuirii în Hristos universalităţii păcatului şi a 

morţii: prin Hristos toţi vom fi mântuiţi. 
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CAPITOLUL III 

Despre Biblie 
 

 Majoritatea religiilor au o carte sacră, o carte sfântă în care oamenii din toate 

timpurile au fixat o serie de aspecte care reflectă gândirea şi viaţa lor în raport cu divinitatea 

în care cred. Oamenii au crezut că pot găsi în ele un răspuns la întrebările fundamentale ale 

vieţii, ale existenţei umane, că acestea pot fi o normă de conduită. 

 Revelaţia divină manifestată în istoria poporului lui Israel şi ulterior a poporului 

creştin a fost consemnată într-o serie de texte care alcătuiesc ceea ce noi numim astăzi Sfânta 

Scriptură sau Biblie. 

 În rândurile următoare, vom oferi aspecte importante cu privire la Cartea Sfântă a 

creştinilor. 

 

 

III.1. Ce este Biblia? 
 

 Termenul de „Biblie” provine din cuvântul grec „τά βιβλιά” (tā biblia), care 

înseamnă „cărţi”. Din această limbă, de la neutru, plural, acest cuvânt a fost tradus în limba 

latină printr-un feminin, singular: „biblia”. De aici semnificaţia acesteia, „Biblia” sau 

„Cartea” prin excelenţă.  

 Este suficientă o simplă şi sumară lectură pentru a constata că Biblia conţine texte 

foarte diferite, atât în ce priveşte subiectele prezentate, cât şi stilul şi vocabularul folosit. De 

aceea, Biblia nu este doar o simplă carte, ci un ansamblu de texte cu genuri literare 

diferite: descrieri istorice, texte profetice, texte poetice, biografii, etc. Se poate spune că 

Biblia este chiar o „bibliotecă”. 

 Din punct de vedere uman şi literar, textele biblice au fost scrise de-a lungul multor 

secole, în istoria unui popor, a poporului evreu, de către autori diferiţi numiţi hagiografi. 

Aceştia au fost inspiraţi de Dumnezeu pentru a transmite oamenilor Cuvântul Său, motiv 

pentru care se poate considera Biblia ca o operă unică, aceea a unui singur Autor divin. În 

acest sens, am putea defini Biblia ca fiind o colecţie de texte sacre pe care Biserica le 

consideră inspirate de Dumnezeu, care se foloseşte de oameni aleşi pentru a redacta într-o 

formă umană Mesajul său adresat în primul rând poporului lui Israel, şi apoi lumii întregi. De 

la conţinutul său vine şi sfinţenia Bibliei. 
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III.2. Împărțire și clasificare  
 

 Fiind Biblia un ansamblu de mai multe cărţi, aceasta se împarte în două mari părţi: 

VECHIUL TESTAMENT (VT) şi NOUL TESTAMENT (NT) 

 În limbaj biblic, cuvântul „testament” este una din traducerile posibile ale 

cuvântului grec „διατίθεμαι” („diatithemai” = a face sau a încheia alianţă). El scoate în 

evidenţă o trăsătură fundamentală a Revelaţiei, aceea de Legământ (Alianţă) pe care 

Dumnezeu l-a încheiat cu Poporul lui Israel.  

 În acest sens, se poate spune că VECHIUL TESTAMENT este istoria poporului 

evreu văzută în lumina Alianţei încheiată cu Dumnezeul Său prin intermediul lui Moise. Este 

o istorie marcată de o lungă serie de infidelităţi din partea poporului dar în acelaşi timp şi de o 

fidelitate nelimitată din partea lui Dumnezeu. NOUL TESTAMENT sau Noua Alianţă 

prezintă modul în care s-a înfăptuit acest plan de mântuire prin Persoana, viaţa şi activitatea 

lui Hristos. De aceea, între cele două „Testamente” există o strânsă legătură: Vechiul 

Testament pregăteşte şi conduce la Noul Testament, iar acesta îşi găseşte în Vechiul 

Testament rădăcinile sale. 

 Biblia are în total 73 de cărţi dispuse după cum urmează: 

1. Vechiul Testament (46 de cărţi): 

a. Pentateuhul sau Legea; 

b. Cărţi istorice; 

c. Cărţi profetice; 

d. Cărţi sapienţiale. 

2. Noul Testament (27 de cărţi): 

a. Sfintele Evanghelii (Matei, Marcu, Luca, Ioan); 

b. Faptele Apostolilor; 

c. Scrisori (Epistole); 

d. Apocalipsa. 
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III.3. Alianța – contract între Dumnezeu și omenire 

 

 În Biblie, cuvântul „alianţă” desemnează de obicei un „acord”, un „contract” sau 

un „tratat”, prin intermediul căruia două părţi îşi iau un angajament reciproc în a trăi o relaţie 

împăciuitoare şi de durată. În această relaţie, partenerii nu sunt egali, dar le este solicitată o 

fidelitate reciprocă. Cel care iniţiază alianţa, se angajează în protejarea şi susţinerea acesteia. 

În schimb, cealaltă parte se angajează la respect şi la slujire. 

 Dintre diferitele tipuri de alianţe pe care le putem găsi în Antichitate, autorii Bibliei 

au fost în particular inspiraţi de cele de tip suveran-vasal şi cele de tip soţ-soţie. Ei le foloseau 

pentru a descrie relaţia dintre Dumnezeu şi poporul evreu. De aici, putem observa că tema 

alianţei poate fi găsită în toată Sfânta Scriptură. 

 Tocmai pentru că nu este respectată alianţa dintre Dumnezeu şi popor, ea este sursa 

unei istorii. De aceea, în Vechiul Testament nu găsim numai proiectele lui Dumnezeu, 

directivele sale, ci şi trădările omenirii, eşecurile sale, dar şi bucuriile şi succesele acesteia. 

Am putea spune că Vechiul Testament este ca şi jurnalul unui cuplu; nimic nu este şters, totul 

este prezentat şi cu bune, şi cu rele. 

 Isus, prin moartea şi învierea sa, duce la împlinire timpul de cunoaştere a lui 

Dumnezeu. Noul Testament lansează această nouă alianţă. Evangheliile ne relatează cum a 

trăit Isus pe pământ, ce a spus, ce a făcut. Faptele Apostolilor ne arată cum această alianţă s-a 

răspândit până la marginile pământului, iar epistolele ne arată provocările pe care primii 

creştini trebuie să le depăşească. Spre sfârşit, Apocalipsa proclamă speranţa: pe un pământ 

nou se va împlini această alianţă dintre Dumnezeu şi omenire. 
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CAPITOLUL IV 

Despre Decalog 
 

Majoritatea religiilor au un cod „legal”, o lege după care se ghidează. În Biblie, 

observăm că, pe Muntele Sinai, Dumnezeu îi dă lui Moise un set de legi scrise pe două tăbliţe 

de piatră. 

În continuare, vom prezenta aspecte legate de „Legea” dată de Dumnezeu poporului 

lui Israel, lege pe care şi noi creştinii o ţinem astăzi. 

 

 

IV.1. Definiție 

 

Dumnezeu, Creatorul, îl alege pe Israel ca popor al său şi îi revelează Legea sa, 

pregătind astfel venirea lui Hristos. Putem spune deci că Legea veche este Legea lui Moise, 

care exprimă adevăruri care sunt accesibile în mod natural raţiunii. Prescripţiile acestei legi 

sunt rezumate la cele zece porunci, acestea interzicând ceea ce este contrar iubirii lui 

Dumnezeu şi a aproapelui. 

Tradiţia creştină afirmă că totuşi această Lege este încă imperfectă. Prin aceasta nu 

vrea să se afirme că Dumnezeu nu ne dă ceva perfect, ci faptul că aceasta nu poate înlătura 

păcatul şi nu dă prin sine harul Spiritului Sfânt. Legea face evidentă existenţa acestuia, 

punând în fiecare creştin dorinţa de convertire şi de mântuire. Ea este completată de cărţile 

sapienţiale şi de mesajele profeţilor, orientând-o astfel spre Noul Legământ. Legea veche este 

astfel o pregătire pentru Evanghelie. 

Legea veche se mai numeşte şi Decalog („deca” = zece; „logos” = cuvinte), adică 

cele zece porunci încredinţate lui Moise pe muntele Sinai. În Evanghelie, Isus nu le înlătură, 

ci le reia, dându-le o nouă interpretare prin prisma Spiritului Sfânt, rezumându-le la porunca 

iubirii aproapelui şi a lui Dumnezeu. 

Aceste percepte sunt o cale a vieţii, ele rezumând şi proclamând Legea lui 

Dumnezeu. Totodată, ele sunt date între propunerea lui Dumnezeu de a încheia o alianţă şi 

încheierea acesteia. Cine doreşte cu adevărat să-i urmeze lui Dumnezeu trebuie să accepte 

aceste „10 cuvinte” care sunt atât universale, cât şi personale. 
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IV.2. Textul 
 

 Cuvântul „Decalog” înseamnă literal „cele zece cuvinte”, care ne sunt transmise 

de cartea Exodului (20,2-17) şi de cartea Deuteronomului (5,6-21): 

 Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău 

care te-am scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei. Să nu ai alţi dumnezei afară de mine! Să 

nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare cu cele care sunt în ceruri, sus, sau cu cele de jos, 

de pe pământ, sau cu cele care sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor şi să nu le 

slujeşti căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc vina 

părinţilor în fii până la a treia şi a patra generaţie pentru cei ce mă urăsc şi mă îndur până la 

a mia generaţie de cei care mă iubesc şi păzesc poruncile mele! Să nu iei în zadar numele 

Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în zadar 

numele lui! Adu-ţi aminte de ziua de sabat ca s-o sfinţeşti! Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci 

toate lucrările tale! Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului 

tău. Să nu faci nici o lucrare nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, 

nici animalele tale, nici străinul care este înăuntrul porţilor tale! Căci în şase zile a făcut 

Domnul cerurile şi pământul şi marea şi tot ceea ce este în ele, iar în ziua a şaptea s-a 

odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de sabat şi a sfinţit-o. Cinsteşte-i pe tatăl tău şi 

pe mama ta ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău! Să nu 

ucizi! Să nu comiţi adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă împotriva aproapelui tău! Să 

nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti soţia aproapelui tău, nici sclavul lui, nici 

sclava lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău!” 

(Exod 20,1-17) 

 

 

 Moise a chemat tot Israelul şi le-a zis: „Ascultă, Israele, hotărârile şi judecăţile pe 

care vi le spun astăzi în auzul vostru: să le învăţaţi, să le păziţi şi să le împliniţi! Domnul 

Dumnezeul nostru a încheiat cu noi o alianţă pe Horeb. Nu cu părinţii noştri a încheiat 

Domnul alianţa acesta, ci cu noi care suntem toţi vii astăzi aici. Domnul v-a vorbit faţă în 

faţă pe munte, din mijlocul focului. Eu am stat în acel timp între Domnul şi voi ca să vă 

vestesc cuvântul Domnului căci vă era frică de foc şi nu aţi urcat pe munte. El a zis: «Eu sunt 

Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei. Să nu ai alţi 
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dumnezei în afară de mine! Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare cu cele care sunt în 

ceruri, sus, sau cu cele de jos, de pe pământ, sau cu cele care sunt în apele de sub pământ! Să 

nu te închini lor şi să nu le slujeşti, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos 

care pedepsesc vina părinţilor în fii până la a treia şi a patra generaţie pentru cei ce mă 

urăsc şi mă îndur până la a mia generaţie pentru cei care mă iubesc şi păzesc poruncile mele. 

Să nu iei în zadar numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe 

cel ce va lua în zadar numele lui. Ţine ziua de sabat ca s-o sfinţeşti aşa cum ţi-a poruncit 

Domnul Dumnezeul tău. Şase zile să lucrezi şi să-ţi faci toate lucrările tale! Dar ziua a şaptea 

este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare nici tu, nici 

fiul tău, nici fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici 

animalele tale, nici străinul care este înăuntrul porţilor tale, ca să se odihnească slujitorul 

tău şi slujitoarea ta ca şi tine! Adu-ţi aminte că ai fost sclav în ţara Egiptului şi că Domnul 

Dumnezeul tău te-a scos de acolo cu mână puternică şi cu braţ întins. De aceea ţi-a poruncit 

Domnul Dumnezeul tău să ţii ziua de odihnă. Cinsteşte-i pe tatăl tău şi pe mama ta, după cum 

ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ţi se lungească zilele şi să-ţi fie bine în ţara pe 

care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău! Să nu ucizi! Să nu comiţi adulter! Să nu furi! Să nu dai 

mărturie falsă împotriva aproapelui tău! Să nu pofteşti soţia aproapelui tău; să nu pofteşti 

casa aproapelui tău, nici câmpul lui, nici sclavul lui, nici sclava lui, nici boul lui, nici 

măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău». Acestea sunt cuvintele pe care 

le-a rostit Domnul către toată adunarea voastră pe munte, din mijlocul focului, din nor şi din 

negură, cu glas puternic, fără să mai adauge nimic. Le-a scris pe două table de piatră şi mi 

le-a dat mie.” (Deuteronom 5,1-22) 

 

 

IV.3. Prezentarea numerotării diferite (catolic – ortodox) 

 
 Pornind de la textele prezentate mai sus, se va construi o variantă catehetică a celor 

zece porunci. În cadrul Bisericii, au existat mai multe împărţiri ale Decalogului. În prezent, 

Biserica Catolică respectă împărţirea dată de Sfântul Augustin, iar Biserica Ortodoxă are o 

împărţire diferită: 
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BISERICA CATOLICĂ BISERICA ORTODOXĂ 

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai 

alţi dumnezei în afară de mine; chip cioplit 

să nu-ţi faci ca să te închini lui! 

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai 

alţi dumnezei afară de Mine! 

2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă 

asemănare, nici să te închini lor! 

2. Să nu rosteşti numelelui Dumnezeu în 

zadar! 

3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului 

tău în deşert! 

3. Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului! 
4. Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o 

cinsteşte! 

4. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să 

trăieşti mult şi bine pe pământ! 

5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca 

bine să-ţi fie şi mulţi ani să trăieşti pe 

pământ! 

5. Să nu ucizi! 6. Să nu ucizi! 

6. Să nu faci fapte necurate! 7. Să nu fii desfrânat! 

7. Să nu furi! 8. Să nu furi! 

8. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva 

aproapelui tău! 

9. Să nu ridici mărturie mincinoasă 

împotriva aproapelui tău! 

9. Să nu pofteşti femeia aproapelui tău! 
10. Să nu pofteşti nimic din ce este a 

aproapelui tău! 
10. Să nu pofteşti casa aproapelui tău şi 

niciun lucru din ce este al lui! 

 

 Indiferent de numerotarea lor, putem vedea că este vorba despre porunci referitoare 

la relaţia cu Dumnezeu şi porunci referitoare la relaţia cu ceilalţi oameni. Isus va rezuma toate 

poruncile în porunca iubirii: „Iubeşte pe Domnul Dumnezeul tău şi pe aproapele tău ca pe tine 

însuţi!”. 
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Capitolul V 

Despre Sacramente 
 

Acest capitol este dedicat Sacramentelor. Ele sunt specifice creştinilor, chiar dacă, 

în funcţie de confesiune, numărul lor variază. Totuşi, atât pentru Biserica Catolică, cât şi 

pentru cea Ortodoxă, numărul lor este şapte.  

 

 

V.1. Definiție și clasificare 

 

Sacramentele sunt semne vizibile instituite de Hristos, prin care primim harul 

divin şi suntem conduşi la mântuire. 

Termenul de „sacramet” este compus din termenii latini „sacrare” (a face sacru pe 

cineva, a sfinţi) şi „mentum” (un mijloc pentru). Astfel, el indică o  acţiune săvârşită prin 

intermediul unui instrument, în scopul de a face sacru sau de a sfinţi ceva sau pe cineva 

asupra căruia se acţionează. În limbaj oriental, acest termen este tradus prin cuvântul „taină” 

sau „mister”. 

În Biserica sa, Hristos instituie o serie de instrumente sau mijloace de sfinţire prin 

care împărtăşeşte viaţa divină oamenilor: sfintele sacramente. Pornind de la textele biblice, 

biserica recunoaşte un număr de şapte sacramente împărţite pe mai multe categorii: 

• de iniţiere: Botezul, Mirul, Euharistia; 

• de vindecare: Spovada (Mărturisirea), Maslul; 

• de slujire: Căsătoria, Preoţia. 

Dintre acestea, avem patru care se administrază numai o singură dată şi au un 

caracter de neşters, celelalte putând fi administrate omului de mai multe ori. 

Participarea la viaţa divină pe care Dumnezeu o oferă oamenilor comportă o anumită 

analogie cu naşterea, creşterea şi susţinerea vieţii naturale. Sufletele se nasc la o viaţă nouă 

prin Botez, sunt întărite prin sacramentul Mirului şi hrănite prin Euharistie. Deoarece prin 

aceste sacramente este pusă temelia oricărei vieţi creştine, ele se numesc sacramente de 

iniţiere. 

În timpul activităţii sale publice, în faţa suferinţei, a bolii şi a morţii prezente în viaţa 

oamenilor, Isus s-a manifestat ca tămăduitor al sufletelor, dar şi al trupurilor. A dorit apoi ca, 

prin puterea Spiritului Sfânt, Biserica să-i continue lucrarea de vindecare şi mântuire, scop 
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pentru care a instituit cele două sacramente de vindecare: sacramentul Mărturisirii 

(Spovada) şi al Maslului (Ungerea bolnavilor). 

Sacramentele iniţierii creştine introduc sufletul în mod deplin în misterul lui Hristos 

şi al Bisericii şi îi conferă harul de a trăi viaţa în Spiritul Sfânt. Ele fundamentează vocaţia 

comună tuturor ucenicilor lui Isus, vocaţie la sfinţenie şi la evanghelizarea lumii. Dintre 

sacramentele Bisericii, două sunt cele care conferă sufletului ce le primeşte o misiune 

particulară de slujire a aproapelui: Căsătoria şi Preoţia. 

 

 

V.2. Botezul, Împărtașania și Spovada 
 

 Toate sacramentele au un rol în viaţa de credinţă a creştinului. Dintre ele, vom 

detalia trei: pe de o parte Botezul, care ne introduce în viaţa de creştini, iar pe de altă parte, 

Împărtăşania şi Spovada, acestea fiind sacramentele cu care creştinul at trebui să se 

întâlnească de cele mai multe ori în viaţă. 

 

 

V.2.a. Botezul 

 

 Botezul este prima şi cea mai importantă dintre cele şapte Sfinte Taine, deoarece, 

prin botez, ni se iartă păcatul strămoşesc şi devenim creştini. 

 Botezul este temelia întregii vieţi creştine, poarta care deschide calea spre toate 

celelalte sacramente. Aşa cum fără apă nu poate exista viaţă pe pământ, fără Botez nu poate 

exista viaţă spirituală. De aceea simbolul acestui sacrament este apa. Acest lucru este strâns 

legat şi de provenienţa numelui acestuia – „baptizein” –, cuvânt care se traduce prin 

„scufundare”, actul central al primului sacrament de iniţiere. 

 Isus Hristos, înainte de a-şi începe viaţa publică, a fost botezat de Ioan Botezătorul în 

râul Iordan. Botezul lui Ioan va fi înlocuit de „un Botez în apă şi în Spirit Sfânt”. Isus 

întăreşte cuvintele lui Ioan spunând: „Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi cu Spirit 

Sfânt.”. 

 Botezul este taina instituită de Isus Hristos, prin care omul viu şi nebotezat este 

scufundat în apă, în numele Sfintei Treimi şi se naşte ca făptură nouă. 
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 Celebrantul acestui sacrament este preotul (în ritul latin poate boteza şi diaconul), 

existând şi cazuri extreme în care oricine ar putea boteza, acestea fiind mai rare. Sacramentul 

Botezului se dă rostind următoarele cuvinte: „Se botează servul lui Dumnezeu ... în numele 

Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt.”. 

 Botezul are mai multe roade: 

ü Iartă păcatul strămoşesc şi toate celelalte păcate. 

ü Cel botezat devine creştin, membru al Bisericii. 

ü Cel botezat devine fiu adoptiv al lui Dumnezeu, moştenitor al Împărăţiei Cerurilor. 

ü Sădeşte în om harul sfinţeniei. 

ü Are un caracter de neşters, acesta neputând fi repetat. 

 

 

V.2.b. Împărtășania (Euharistia) 
 

 Împărtăşania sau Euharistia este al treilea sacrament de iniţiere. Putem vedea 

două nume distincte ale acestui sacrament, iar aceasta se datorează faptului că fiecare explică 

un aspect important: Împărtăşanie pentru că ne face părtaşi la Trupul şi Sângele lui Isus 

Hristos şi Euharistie pentru că este aducere de mulţumire Tatălui pentru toate darurile sale 

(creaţia, răscumpărarea, sfinţirea). 

 Euharistia este instituită de către Isus la Cina cea de Taină, ultima cină luată de el cu 

apostolii. Atunci, el a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi a dat-o apostolilor zicând: 

„Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul meu, care pentru voi se frânge spre iertarea păcatelor!”. 

De asemenea, a luat şi potirul cu vin, l-a binecuvântat şi a zis: „Beţi dintru acesta toţi, acesta 

este Sângele meu, al Legii celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă, spre iertarea 

păcatelor.”. 

 Euharistia este taina instituită de Isus Hristos prin care acesta se dăruieşte cu Trupul 

şi Sângele său pentru a fi hrană sufletelor noastre. 

 Celebrantul acestui sacrament este preotul, cuvintele pentru acest sacrament sunt cele 

rostite de Isus (amintite în paragraful de mai sus), iar pentru celebrarea acestui sacrament se 

foloseşte pâine şi vin de struguri. 

 Pentru a primi acest sacrament trebuie îndeplinite unele condiţii: 

§ să ştim şi să credem că în Sfânta Împărtăşanie primim Trupul şi Sângele lui Hristos; 

§ să fim fără păcat de moarte; 
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§ să nu mâncăm cu cel puţin o oră înainte de a ne împărăşi; 

§ să ne rugăm înainte şi după primirea acestei Sfinte Taine. 

 Dintre roadele acestui sacrament amintim: 

ü  Iartă păcatele veniale. 

ü  Ne fereşte de păcate grele. 

ü Ne hrăneşte sufletele. 

ü Ne uneşte cu Isus Hristos. 

 

 

V.2.c. Spovada 

 

 În al doilea capitol am vorbit despre păcat şi despre consecinţele acestuia pentru om. 

Pentru acesta, păcatul este izvor de nelinişte, de tristeţe, de nefericire. El slăbeşte în noi 

puterea de a face binele şi de a fugi de ceea ce este rău. Prin firea sa, omul este slab şi înclinat 

spre păcat. Biserica defineşte această înclinare spre păcat cu termenul de concupiscenţă. 

Pentru cei care păcătuiesc, Isus a găsit un mod de vindecare, întemeind sfânta Taină a 

Spovedaniei. Acest sacrament se mai numeşte şi Mărturisire, Pocăinţă sau Taina Iertării şi 

face parte din categoria sacramentelor de vindecare. 

 Spovada este taina instituită de Isus, prin care preotul, în numele lui Dumnezeu iartă 

păcatele celui care se căieşte de ele, le mărturiseşte şi este hotărât să nu le mai facă. 

 La fel ca în cazul majorităţii sacramentelor, celebrantul este preotul şi sacramentul se 

înfăptuieşte prin rostirea din partea acestuia a rugăciunii de dezlegare. Spovada se face într-un 

loc ferit (în bisericile catolice, acest loc se numeşte confesional), în aşa fel încât lumea să nu 

audă discuţia dintre preot şi penitent. De asemenea, preotul este obligat să nu spună nimănui 

ceea ce a auzit de la penitent; acesta este sigiliul sacramental al acestei Sfinte Taine.   

 Pentru o spovadă bună se cer următoarele condiţii: 

§ examinarea conştiinţei; 

§ căinţa sau părerea de rău; 

§ propunerea de îndreptare; 

§ spovada propriu-zisă sau mărturisirea păcatelor; 

§ îndeplinirea canonului. 

 Efectele acestei taine sunt: 

ü iertarea lui Dumnezeu; 
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ü împăcarea cu El, cu aproapele şi cu Biserica; 

ü reprimirea harului sfinţitor; 

ü pacea şi liniştea sufletească; 

ü întărirea forţelor spirituale pentru a putea înainta în bine. 

 La fel ca în cazul Euharistiei, creştinul poate apela la acest sacrament de mai multe 

ori, de fiecare dată când consideră că nu l-a ascultat pe Dumnezeu, că a comis unul sau mai 

multe păcate, în special păcate de moarte. 
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Capitolul VI 

Despre Biserică 
 

Prin termenul de „Biserică”, în zilele noastre putem înţelege două realităţi: 

„biserica” în calitatea ei de clădire, edificiu, dar şi „Biserica” în calitatea ei de instituţie sau 

comunitate. În cele ce urmează, dorim să oferim câteva informaţii cu privire la cea de-a doua 

realitate desemnată de cuvântul „Biserică”. 

 

 

VI.1. Definiție 

 

Un studiu clar şi sumar al istoriei religiilor arată modul în care omul în istoria sa a 

simţit existenţa divinului spre care s-a îndreptat prin rugăciuni, dansuri rituale, locaşuri sfinte, 

sărbători adresate divinităţii. Ca orice popor, şi poporul evreu a avut divinitatea sa, divinitate 

căreia i se adresau rugăciuni, i se ofereau sacrificii. În Vechiul Testament, reuniunile cu 

caracter religios se numeau „quahal”, iar locul prin excelenţă în care se celebrau acestea era 

Templul din Ierusalim. În limba greacă, acestea preiau numele „ekklesia”, termen al cărei 

rădăcini înseamnă „convocare”, „chemare”. 

 În Noul Testament, Isus întemeiază un nou popor al lui Dumnezeu (Biserica), pe 

care îl numeşte „ekklesia”, adică „adunare”. Primii creştini, la rândul lor, au atribuit acest 

cuvânt şi edificiului în care se celebra frângerea pâinii. Printre celelalte titluri cu care putem 

întâlni Biserica, enumerăm: Casa Domnului, Casa Bisericii, Bazilică, etc. 

 „Biserica” este Poporul pe care Dumnezeu îl adună din lumea întreagă. Ea există în 

comunităţi locale şi se realizează ca adunare liturgică, mai ales euharistică. Trăieşte din 

Cuvântul şi din Trupul lui Hristos şi devine, astfel, ea însăşi Trupul lui Hristos. 

 

 

VI.1. Formarea Bisericii 
 

 Încă de la începutul activităţii sale, Isus se prezintă ca mesager al împărăţiei lui 

Dumnezeu. Realitatea ei comportă o pregătire şi o creştere lentă aici pe pământ. Aceasta 

comportă două perioade: viaţa pământească a lui Isus şi timpul Bisericii. 
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 Într-un prim moment, Isus străbate toată Galileea, propovăduind Cuvântul lui 

Dumnezeu. Dintre cei care îl ascultau, putem găsi persoane care doresc să îl urmeze (ucenici). 

Isus alege mai apoi doisprezece apostoli (cuvântul „apostol” înseamnă „trimis”), pe care îi 

educă şi îi trimite în lume pentru a putea sluji oamenilor, pentru a putea transmite mesajul lui 

Dumnezeu întregii lumi. 

  De asemenea, textele evanghelice mărturisesc existenţa unei Biserici instituite şi 

organizate de Hristos încă din timpul vieţii sale, iar primele momente ale acesteia sunt descrise 

de Faptele Apostolilor. După Patima, Moartea, Învierea şi Înălţarea lui Isus la cer, Apostolii şi 

Maria, alături de ucenici şi femei pioase, stăteau şi împlineau porunca lui Isus, celebrând 

Euharistia în Cenacol, încăperea unde a avut loc şi Cina cea de Taină. Dezvoltarea ulterioară a 

acestui grup va forma prima comunitate creştină – Biserica din Ierusalim. 

 Asupra acestei comunităţi se va revărsa Spiritul Sfânt în ziua de Rusalii, darul promis 

de Isus,  are conferă apostolilor conştiinţa misiunii lor universale, dar şi curajul de a o îndeplini. 

 Putem identifica două momente-cheie de formare a Bisericii:  

• primul este pe Cruce, moment în care Biserica se formează din punct de vedere sacramental 

(apa şi sângele care ies din coasta lui Isus sunt simboluri ale Botezului şi Euharistiei); 

• al doilea este Coborârea Spiritului Sfânt (Rusaliile) în care Biserica se formează din punct 

de vedere instituţional. 

 

 

VI.3. Însușirile Bisericii 
 

 Evanghelia după Matei ne relatează că, atunci când Hristos Înviat apare pentru ultima 

dată ucenicilor săi, El le dă misiunea de a merge la marginile pământului, de a învăţa şi de a 

boteza, încredinţându-i de prezenţa sa perpetuă. 

 La fel cum multe obiecte, lucruri, persoane sau chiar instituţii, găsite în lume au 

anumite proprietăţi sau însuşiri, Hristos imprimă Bisericii anumite însuşiri inseparabil legate 

între ele. Acestea sunt recunoscute încă din primele veacuri ale creştinismului şi sunt mărturisite 

de credincioşii primelor veacuri, dar şi de cei de acum în Simbolul Credinţei (Crezul), numit 

şi Crezul niceo-constantinopolitan. Ele şi sunt următoarele: 

1. Biserica este Una, iar acest lucru se fundamenteză pe mai multe motive: 

• Dumnezeu doreşte să îi adune pe oamenii risipiţi de păcat în toată lumea într-o familie 

unică. 
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• Unicitatea Bisericii este fundamentată pe faptul că Dumnezeu este Unul, dar, în acelaşi 

timp, este Întreit. Tot aşa, Biserica formează o unitate în diversitate, deoarece este 

formată din oameni care aparţin diferitor rase, naţiuni, limbi şi culturi. 

• Faptul că întemeietorul Bisericii este unul (Isus Hristos) şi că Spiritul Sfânt este 

singurul însufleţitor al acesteia ne întăreşte ideea de unicitate a Bisericii. 

2. Biserica este Sfântă: 

• Izvorul sfinţeniei Bisericii este Isus Hristos. Ea este Sfântă pentru că şi întemeietorul ei 

este Sfânt. 

• Aceasta primeşte de la Isus toate mijloacele de sfinţire, sacramentele, menite să îl aducă 

pe om la Dumnezeu, la sfinţenie. 

3. Biserica este Catolică: 

• Prin catolic nu ne referim la ideea modernă de catolic sau ortodox, ci la ideea de 

universalitate a Bisericii. Hristos trimite în misiune pe apostoli la toţi oamenii. De 

asemenea, Biserica este formată din Biserici locale reunite în jurul păstorului lor. 

4. Biserica este Apostolică: 

• Această însuşire este fundamentată pe faptul că Biserica este întemeiată pe Apostoli, 

care au fost martorii direcţi ai vieţii, morţii şi învierii lui Isus, dar şi pe urmaşii lor, 

Episcopii. Aceştia, prin impunerea mâinilor, primesc revărsarea specială a Spiritului 

Sfânt, pentru a-şi îndeplini misiunea. 

 

 

VI.4. Biserica până în ziua de azi 

 

 După Rusalii, odată cu predicarea apostolilor, un mare număr de persoane se 

convertesc la creştinism. De asemenea, noua religie se răspândeşte pe teritoriul Israelului. Acest 

lucru va atrage mai întâi un val de persecuţii din partea autorităţilor evreieşti, primul martir fiind 

sfântul Ştefan, care va muri la Ierusalim. Mai mult, creştinismul se va răspândi şi în afara ţării, 

în mare parte şi datorită sfântului Pavel, evreu convertit la creştinism. Astfel se vor forma 

comunităţi creştine pe teritoriile Imperiului Roman, inclusiv la Roma. Vom avea astfel un al 

doilea val de persecuţii din partea imperiului, persecuţii care vor dura până la începutul 

secolului al IV-lea. Printre numeroşii martiri ai acestor persecuţii îi enumerăm şi pe sfinţii Petru 

şi Pavel. 
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 În anul 313, împăratul Constantin cel Mare va declara religia creştină drept religie 

tolerată în imperiu, urmând ca mai târziu aceasta să devină religie de stat. Aceasta se va 

răspândi în întreaga Europă, dar încet, încet se va adapta şi la condiţiile imperiului. Imperiul 

Roman va fi împărţit între Răsărit şi Apus. Astfel se va naşte un creştinism de factură greacă în 

Răsărit şi unul de factură latină în Apus. Biserica se va confrunta şi cu erezii care vor fi 

combătute prin intermediul Conciliilor Ecumenice. Multe erezii se vor naşte şi din diferenţele 

de cultură, de limbaj. 

 Cu trecerea anilor, prăpastia dintre cele două Biserici (de Apus şi de Răsărit) se va 

adânci şi în anul 1054 suntem martori ai Marii Schisme dintre Orient şi Occident. Vor exista 

tentative de unire, unele paşnice, altele violente, printre care enumerăm şi Cruciadele. Pentru 

păstrarea credinţei, în Occident se va înfiinţa Inchiziţia. Este o perioadă întunecată a Bisericii, 

perioadă în care aceasta trece prin multe dificultăţi. Vor exista totuşi oameni care vor încerca să 

păstreze adevărata valoare a Bisericii, să vestească mesajul universal de mântuire al lui Hristos. 

 Odată cu Renaşterea ne aflăm în perioada marilor descoperiri geografice, a 

descoperirilor ştiinţifice, a tiparului. Tot în această perioadă avem şi Reforma iniţiată de Martin 

Luther. Acesta se desparte de Biserica Apuseană şi formează luteranismul. Alte persoane îi vor 

urma exemplul, formându-se calvinismul, anglicanismul urmând ca în secolele următoare să 

fim martori la naşterea altor confesiuni protestante şi neoprotestante: baptişti, penticostali, etc. 

 Totuşi, Biserica va încreştina şi noile popoare descoperite, ajungând în continentul 

American, în Japonia, etc. Această încreştinare va fi posibilă datorită ordinelor călugăreşti 

misionare. În Europa, însă, situaţia devine din ce în ce mai gravă: apariţia naţionalismului duce 

la scăderea rolului Bisericii, mulţi oameni de ştiinţă, filozofi şi gânditori vor instiga împotriva 

Bisericii, împotriva credinţei. Astfel, multe state, mulţi oameni se vor depărta de ea; se vor naşte 

regime ateiste care vor controla Biserica, o vor asupri (comunism, nazism, fascism). 

 Secolul XX va fi totuşi un secol al speranţei, un secol în care Biserica se va deschide 

din nou lumii, îşi va schimba modul de raportare la aceasta, la oamenii care trăiesc în ea. Este 

secolul în care Biserica, prin intermediul Conciliului Vatican II se va adresa oamenilor într-un 

alt mod; ea nu îşi va schimba conţinutul mesajului lui Hristos, ci modul, limbajul, mijloacele cu 

care acesta va fi transmis. Această deschidere spre lume o putem vedea şi în zilele noastre, 

Biserica devenind o Biserică ce iese înspre lume, o Biserică ce îşi deschide porţile oamenilor. 
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