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Iubite cititorule, 

Ce ai zice tu de călătorul pe care, întâlnindu-l în 
drum, l-ai întreba: „De unde vii?“ și „Unde mergi? 

"iar el ţi-ar răspunde: -,„Nu ştiu!“ Nu-i aşa, că răs- 
punsul lui te-ar face să te îndoieşti că ai înaintea 
ta un om întreg la minte? Şi tu eşti un călător pe 

„acest pământ, căci. azi eşti; dar mâine, poimâine, 
peste un an, peste zece, în sfârşit cândva, nu vei mai 
fi. Te vei duce şi tu acolo unde S'au dus toți câți au 

- făcut umbră pământului dela inceputul lumii şi până 
azi, cum şi toți câți vor mai trece prin această lume 
până la sfârşitul veacurilor. Dar ştii tu unde te vei 
duce? Cu alte cuvinte, ştii de unde vii şi unde mergi? 
Ori ești şi tu la fel cu călătorul de mai sus? Poate : 
că ştii ceva asupra începutului şi sfârșitului călătoriei 
tale în această lume, dar nu eşti încă pe deplin lă- 
murit. Ei bine, află dela mine, că nimeni şi nimic 
alt nu te poate lămuri desăvârșit asupra rostului tău 
în această lume şi a călătoriei ce ai de făcut în. 
lumea aceasta şi în cea care se întinde dincolo de 
pragul mormântului, nimeni şi nimic alt nu-ţi poate | lumina calea şi călăuzi paşii mai bine şi mai sigur 
decât cuvântul lui Dumnezeu, păstrat neschimbat şi 
propoveduit cu osârdie de sjânta noastră Biserică 

“ortodoxă de răsărit. Cărticica de. față” cuprinde pe 
Scurt această îndrumare, „aceăstă călăuzire. Citeşte-o 

f Ă b 
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cu luare aminte şi strădueşte-te mai ales să viețuieşti cum -te povățueşte ea şi atunci călătoria ta în această lume va fi sigură și plăcută, iar întunericul de din- colo de mormânt se va prejace pentru tine în noian de lumină, care-ţi va lumina calea şi aci pe pământ. Mântuitorul Hristos, care a zis: „Eu Sunt calea, | adevărul şi vieaţa“ Si „Eu sunt lumina lumii“ să fie cu tine, cu al său har și cu a sa iubire de oa- „meni în toate zilele vieţii tale. Amin. 

Alcătuitorul 

 



  

  

  

              

  

INTRODUCERE 

1. Ce este omul şi eare este rostul său pe pământ? 

Omul este. cea mai aleasă făptură văzută a lui 
Dumnezeu, pentrucă el singur, dintre toate vieţui- 
toarele pământului, este înzestrat cu minte înţelegă- 
toare, cu simţiri nobile şi cu voie liberă. Rolul său 
în lume este dar'să cunoască, să iubească şi să: cin- 
stească pe Dumnezeu atoateziditorul şi atotţiitorul, 
pentru ca astfel să fie fericit, atât în vieaţa aceasta, 
cât şi în cea viitoare. Se chiamă fericit în această 
vieaţă sau pe pământ omul care este mulțumit în. 
cugetul său, de sine și de starea sa. Numim fericit 
în vieaţa viitoare sau cerească ' pe cel care se învred- 
niceşte să se împărtăşească de vieața de veci; Feri- 
cirea pământească nu este deplină, pentrucă traiul 
oamenilor pe. pământ este scurt și tot felul de pie- 
dici îi stau în cale, iar bunurile pământeşti sunt de- 
şarte şi nestatomice. Numai fericirea cerească este 
deplină, pentrucă este veșnică, adică fără sfârşit,
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2. Cine poate îi dar fericit? 

Poate fi fericit şi în această vieaţă şi în cea viitoare 
orice om care este plăcut. lui Dumnezeu, iar plăcut 
lui Dumnezeu este omul care crede. în EI, Il iubeşte 
şi nădăjdueşte în EI. Credinţă, iubirea sau: dragostea. 
şi nădejdea sunt'dar cele trei mijloace prin care ne. facem plăcuţi lui Dumnezeu şi dobândim. fericirea. . Nu atingem însă aceste ţinte prin orice fel de cre- dinţă, dragoste şi nădejde, ci numai prin credinţa, „ dragostea și” nădejdea creștină,” adică” dăcă credem în Dumnezeu, Il iubim şi nădăjduim în “EI, aşa cum învaţă Domnul nostru lisus Hristos şi sfânta Bise- rică drept măritoare sau ortodoxă de răsărit. - 

 



  

  

  

1 CREDINȚA Ra iii 

3. Ce este erădlinţa creştină? 

i? Credinta îndeobşte, este primirea:.ca adevărat a 
ceeace spune cineva care. merită: să, fie: crezut pe. 
cuvânt, iar credința creştină este.un dar. dumnezeiesc 

„. în: puterea căruia primim ca adevăruri sigure: tot ce 
a descoperit Dumnezeu şi învaţă sfânta : Biserică. Zi- 
cem că credinţa este dar dumnezeiesc, pentrucă ea 

este o lucrare a harului lui Dumnezeu care ne lumi- 

nează mintea, ne încălzeşte inima și ne mişcă voia, 
ca să primim ŞI ţinem cu nestrămutare drept adevăr 

| neîndoielnic tot ce-a „descoperit! Dumnezeu. : Ea este 
însă totodată şi un merit al! omului,: pentrucă numai 
"cine Yoieşte, crede. De : aceea, Dumnezeu răsplăteşte 
„pe:cei ice cred şi pedepseşte pe cei:ce nu cred. „Cel 
„ceva crede: şi se, va, boteza — zice Mântuitorul: — 
se va mântui, iar: cel: ce nu- va: „crede, se: va osândi“ 

(Marcu XVI, 16). - 
Cuvintele, tot ce a descoperit Duiinezezi însem- * 

nează că: creştinul' trebuie să creadă tot ce a făcut . 
“cunoscut Dumnezeu pentru mântuirea lumii prin pa- 
_triarhii şi. proorocii Vechiului Testament şi prin lisus. 
“Hristos şi “sfinţii: apostoli! în Noul: Testament,



ga 
4. Unde se ailă: descoperirea dumnezeiască ? 

Descoperirea dumnezeiască sau cuvântul lui Dum- 
nezeu se cuprinde în Sfânta Scriptură sau Biblie şi 

în Sfânta, Tradiţiune, care. din. această “pricină . se 
numesc şi izvoare ale credinţei. 

„5. Ce este Sfânta Scriptură? - . - 
Sfânta Scriptură sau Biblia este o adunare de cărți 

care au fost scrise de bărbaţi. sfinţi sub insuflarea 
- Sfântului Duh şi despre care Biserica învaţă că cu- 
prinde cuvântul lui Dumnezeu, 

Ea constă din două părţi: din Legea Veche sau 
Vechiul Testament, care cuprinde. cuvântul lui Dum- 
nezeu descoperit lumii înainte de lisus Hristos şi din Legea Nouă sau Noul. Testament, care cuprinde cuvântul lui Dumnezeu descoperit prin lisus Hristos şi prin sfinţii apostoli, | Ata „. Vechiul Testament este alcătuit din 24. de. cărţi, iar. Noul Testament din 27. 

6. Ce este Stânta Tradiţiune? 
Sub numele de 'Sfânta Tradiţiune se înţeleg acele învățături pe care sfinţii apostoli le-au propoveduit, - dar nu le-au scris şi care prin urmare au trecut dela om la om și din generaţie în generaţie numai prin viu graiu. Mai ţârziu ele au fost scrise de sfinţii pă- rinți şi astfel se păstrează până astăzi neschimbate în scrierile lor şi în Cărţile bisericeşti. 

„ Sfânta 'Tradiţiune are aceeaşi valoare pentru cre- dinţă ca şi Sfânta Scriptură, pentrucă este tot des- coperirea lui Dumnezeu. Ba încă ea este mai veche şi mai răspândită decât Sfânta Scriptură, căci dela Adam până la Moisi n'au fost cărţi scrise. Mântui- torul însuși n'a scris nimic, iar sfinţii Apostoli au. | , |
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propoveduit mai. întâi numai cu cuvântul şi abia 

toţi. Ca atare ea întregeșşte și lămureşte Sfânta Scrip- 

tură, , - . | E ae i i 

7. Se poate adeveri că Sfânta Scriptură şi Siânta 
Tradiţiune sunt cuvântul lui Dumnezeu? 

Da, se poate adeveri pe mai multe căi şi anume: 
a) Inălţimea învăţăturii cuprinsă în ele este o do- 

vadă neîndoioasă că această învăţătură n'a putut fi 
dată de mintea omenească, ci numai de Dumnezeu; 

b) Curăţia acestei învățături arată, că ea nu poate 
proveni decât dela Dumnezeu; 

c) Proorociile şi minunile săvârşite de mulţi din 
sfinții propoveduitori ai cuvântului lui Dumnezeu sunt 
o încredințare sigură, că. ei lucrau cu puterea lui 
Dumnezeu; 

d) Roadele frumoase pe care le-a dat învăţătura 
creştină oriunde a fost pusă în practică din toată 
inima şi binefacerile pe care ea le-a răspândit cu 
imbelșugare în lume sunt asemeni o dovadă tare, 
că ea este cuvântul lui Dumnezeu; 

e) In sfârşit minunata întemeiere, răspândire, ŞI 
păstrare a Bisericii creştine, depozitara cuvântului 
lui Dumnezeu, ne încredinţează, că ceea ce ea nu- 
meşte Sfânta Scriptură şi Sfânta *Tradiţiune este cu 
adevărat cuvântul lui Dumnezeu. 

'8. Ta « ce e chip trebue să primească ereștinul Sfanta 
Scriptură și Sfânta Tradiţiune? 

Creştinil adevărat trebue să creadă cu nestrămu- 
tare tot ce se cuprinde în' Sfânta Scriptură şi în 
Sfânta Tradiţiune sau în cuvântul lui Dumnezeu, 

„mai pe urmă unii din ei au şi scris şi în sfârșit nu . 
toți oamenii pot avea la îndemână și citi Sfânta 
Scriptură, pe când de cuvântul vorbit se împărtăşesc 

4
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aşa -cum învaţă sfânta noastră -Biserică ortodoxă, de -- "răsărit. Aceasta însemnează, că ..nu:. este. iertat. ni-. mănui: să: înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu după so-. cotința sa proprie, ci numai cum; îl: explică şi lămu- reşte Biserica, Pentrucă numai. ea are darul de:a nu „Putea greşi. Singură Biserica are şi cunoştinţele tre-: buitoare şi ajutorul şi luminarea Sfântului Duh, spre a putea înţelege: și lămuri părțile anevoie. de înţeles din Sfânta Șcriptură şi Sfânta. Tradiţiune. Cine: nu ascultă de ea, cade în rătăcire şi-şi pierde sufletul. 

_Protestanţii nu recunosc Sfânta Tradiţiune ca izvor al cre- dinței. Ei se conduc numai de Sfânta Scriptură, pe care: o -. înţelege. şi explică fiecare cum poate, iar nu cum învaţă Bi: . serica. Din această cauză sau ivit. în: sânul protestantismului o mulţime de secte, adică. de. abateri dela. învăţătura refor- - matorilor lor, „Luther și Calvin. Papistaşii cinstesc, ca ŞI noi, Sfânta Tradiţiune deopotrivă -:cu Sfânta Scriptură, dar au. introdus înnoirea: că: papa este Tradiţia vie şi prin: aceasta au. falsificat. adevărata Tradiţiune Sfântă. Ă 

9. Este:de trebuinţă credinţa pentru “mântuire ? 
Credinţa este de neapărată trebuință pentru mân- tuire, căci ' Mântuitorul ' zice: „Cel ce nu va crede, se va osândi“ (Marcu XVI, 16), iar sfântul apostol: Pavel ne asigură, că. „fără “credinţă 'este cu neputinţă a plăcea lui Dumnezeu“ (Eyviei XI, 6). Nu însă orice credință. mântueşte pe om, „ci numai adevărata cre-: dinţă în Iisus, pe care O păstrează şi propoveduește sfânta noastră Biserică, Nu poate mântui altă: cre- dință decât cea în lisus Hristos, pentrucă EI singur: este Mântuitorul lumii şi nu este adevărată credință în “lisus Hristos și” deci rnântuitoare;: decât: credința . Sfintei noastre Biserici ortodoxe, -pentrucă ea:-'sin-" „Bură este adevărata Biserică a lui. Hristos, acea care a păstrat fără schimbare. în curgerea veacurilor în- văţătura primită dela. EI prin rostul' şi scrisul sfin-. ților apostoli și al sfinţilor părinţi. |
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10, Cum trebue să îie. credința „mântuitoare? 

“Pentru a ne_putea: mântui, “credința trebuie să fie:. 
deplină, tare, statornică şi vie. Credinţa se chiamă 
deplină când ținem | toate, iar nu numai unele, din 
cele ce ne învață Biserica. Tare se zice credinţa, 

„când credem fără a ne îndoi, iar statornică atunci 

“când o mărturisim cu curâj şi suntem gata a ne da 

Chiar şi vieața pentru a: nu, ne lepăda . de ea. În 

sfârșit, credinţa” se numește vie, când trăim în totul 

așa cum „poruncește ea. A 
N Ă - 

„11. Unde se cuprinde înv: ăţătura credinţei creştine? ? 

„Învățătura credinţei creştine se cuprinde pe scurt 

în Simbolul .credinfei sau Crez, care: a: fost alcătuit 

de soboarele a. toată lumea din. „Niceia şi Constan- 

tinopoli. şi sună astfel: 

Cred într'unul Dumnezeu “Tatăl atotţiitorul, fă- 

cătorul cerului şi al pământului; văzutelor tuturor și 

„nevăzutelor. “ 
2. Şi întrunul Domn lisus Hristos: Fiul lui Dum- 

nezeu, unul născut, carele din Tatăl s'a născut. mai 

înainte de' toţi vecii; lumină din lumină, Dumnezeu 

adevărat din “Dumnezeu adevărat, născut, iar-nu fă- 

cut; cel de o ființă cu Tatăl, prin carele toate. s'au 

făcut; | 

3. Carele pentru noi Gâmienii Şi “pentru. â noastră - 

“mântuire s'a pogorit din cer şi s'a întrupat din, Du- 

„bul Sfânt şi din Maria . Fecioara şi s'a. făcut om; 

4. Şi s'a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu 

pile a pătimit şi s'a îngropat;, ta 

5. Și a înviat a treia zi, după "Scripturi; . .. 

g Şi s'a suit la € ceruri şi şade. de-a-dreapta Ta- 

lui 

ŞI. iarăşi . va să vină cu slavă. şă judece vii şi 

morţi: a.:Cărui: împărăție. nu :va.-avea. Sfârşit. RI 

1



8. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de vieață făcă- torul, carele din Tatăl purcede; cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat și slăvit, carele a grăit prin prooroci, | 9. Şi întruna, 
“Biserică, 

| „10. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor; II. Aștept învierea morţilor; o "12. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin. 

sfântă, sobornicească şi apostolească 

ARTICOLUL 1 AL CREZULUI. 
„Cred întrunul Dumnezeu Tatăl atotțiitorul, făcă- forul cerului şi al Pământului, văzutelor. tuturor 

şi nevăzutelorii, 

12. Ce învăţătură se cuprinde în acest articol? 
In acest articol se cuprinde învăţătura creştină des- pre Dumnezeu și d espre însuşirile sale. 

13. Ce este Dumnezeu şi ce trebue să Ştim despre Dânsul? N 

Dumnezeu este: duh desăvârşit, făcător, ţiitor şi Stăpân a îot ce există; dela care pornește tot binele. Când zicem că Dumnezeu este duh, înţelegem. că El este o fiinţă netrupească, înzestrată cu pricepere, simţire şi voire în cel mai înalt grad; iar când zicem că. este duh desăvârșit, mărturisim că Dumnezeu în- trunește în ființa sa, în cea însușirile cele bune. Iată câ 
Dumnezeu este: 

a) Veșnic, adică n'are nici început nici sfârşit, nici s'a născut cândva, nici va pieri în veac, ci în 

,



şi nimic nu-l poate sta împotrivă; 

totdeauna a fost, este şi va fi, cum zice psalmistul 
David: „Mai înainte de-va fi fost făcuţi munţii -și 
a se fi zidit lumea din veac şi până în veac tu ești, 
Dumnezeule“ - (Psalmul LXXIX, 12); - 

b) neschimbător, adică rămâne veşnic acelaşi în 
sine și în judecăţile sale; 

c) pretutindeni de faţă, adică oriunde ne-am afla, 
EI ne: vede; în orice loc dăm de urmele slavei sale; 
cerul şi pământul e plin de îndurarea sa; 

d). atotştiutor, adică ştie toate şi întotdeauna şi în 

chipul cel mai deplin, aşa că de EI nu poate fi nimic 

ascuns; 
e) prea înțelept, adică a rânduit şi conduce toate 

cu cea mai mare înțelepciune; 
t) atotputernic, adică poate tot ce voiește şi nimeni 

_g) prea sfânt, adică voiește şi iubeşte numai binele - 

şi urăște răul; 
h) prea bun, adică voiește făpturilor sale numai 

binele și le dă atâtea și astfel de bunătăţi câte: şi ce 

fel le sunt de folos; 
i) prea drept, adică răsplăteşte | binele şi pedepsește 

Tăul după merit; 
)) prea îndurat, adică ajută pe cei care se află. în 

nevoi şi iartă pe cei care se căesc de greșelile făcute; 

_k) îndelung. răbdător, adică. așteaptă adesea mult 

timp până să pedepsească pe cei păcătoși, spre a-le 

da astfel timp de îndreptare. 

14. In ce > chip cunoaștem pe Dumnezeu și însu- 

şirile sale? 

Pe Dumnezeu nu-L putem vedea « cu ochii trupești, 

pentrucă. este duh, dar' la cunoaşterea Sa ajungem 

pe trei. căi:
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4) prin cercetarea cu luare-aminte a lumii . văzute, care nu s'a putut face ea însăşi, nu se poate ţine ŞI conduce - singură şi nu poate fi cauza. frumuseţii şi rânduielii -ce se văd în ca, ci trebue să aibă un fă- „Cător, susținător şi conducător prea înţelept şi atot- „puternic, care este Dumnezeu, Aceasta o descrie Pșal- „Mistul în cuvintele „Cerurilă spun. slava lui. Dum- nezeu şi facerea mâinilor lui o vesteşte tăria“ (Psalm XVI 
a b) prin mărturia Cugetului nostru, -care ne: spune că este .un judecător nevăzut care .răsplăteşte binele „Și pedepseşte răul după dreptate; Sa -- C) prin descoperirea dumnezeiască; „Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut niciodată. Fiul cel unul născut, „Care este în sânul Tatălui, acela ne-a spus. (despre 

EI)“ (loan 1, 18), ii [. [a Caci se a 

15. Pentru ce Dumnezeu se numeşte Tată”? 
Sfânta noastră Biserică învaţă, că este un singur Dumnezeu, dar că în unica ființă dumnezeiască tre- buie să deosebim trei feţe sau persoane dumnezeieşti şi spre a nu le confunda una cu alta, numim pe una Tată, pe alta Fiu și pe alta Duh Sfânt. Fiecare. din aceste trei persoane dumnezeieşti este Dumnezeu, de- săvârşit, dar nu sunt totuşi trei Dumnezei, ci unul Singur. Mintea omenească nu poate. cuprinde şi în- ţelege această taină, deoarece Dumnezeu este ne- mărginit în fiinţa şi în însuşirile sale, 'dar trebue să fim pe deplin încredinţaţi că aşa, eşte, căci cel care „ne-a descoperit aceasta este însuşi Mântuitorul Hri- stos, care zice: „Mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfân- tului Duh“ (Matei XXVIII, 19). Asemeni şi sfântul apostol şi evanghelist Ioan zice: „Trei sunt care măr- turisesc în cer: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi aceşti 

=
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trei sunt. una. .(I loan, V, 7).. Câte trele persoa- -- 
- nele Dumnezeirii sunt deopotrivă — adică nu este 
niciuna mai mare sau mai desăvârşită decât alta — 
și de aceeași ființă sau fire. Fiecare din ele îşi are 

însă însuşirile sale personale, aşa: că nu se pot con- 
funda -una cu alta. Aceste însușiri sunt: Tatăl nu 
este născut, Fiul este născut din Tatăl, și Sfântul 

Duh purcede din Tatăl. Pentrucă Fiul este născut 

din. veci din Tatăl şi Sfântul Duh purcede asemeni 

din veci din “Tatăl, Tatăl nu este nici mai vechiu, 
nici mai mare decât Fiul şi decât Sfântul Dub, ci . 
câte trei.sunt egali. | 

„_ Câte trele persoanele Dumnezeirii la un loc se nu- 

„mesc cu un singur cuvânt „Prea Sfânta Treime“. 

.16.:Ce înseamnă cuvintele :: „atotțiitorul, făcă- 

torul cerului şi al-pământului, văzutelor tuturor Și 

nevăzutelor? 

Prih aceste cuvinte mărturisim că Dumnezeu a 

făcut! lumea și tot EL o ţine şi îi poartă de grijă. - 

 . + 

17. Ce trebue. să ştim despre Îacerea lumii? 

Lumea — adică cerul, pământul și toate corpurile 

cereşti;: dimpreună cu. lucrurile şi ființele ce sunt pe 

ele — nu este veşnică, nici având fiinţă dela sine, 

“cl.a fost făcută de Dumnezeu odată cu timpul. Dum- 

"nezeu a făcut lumea din nimic şi numai cu cuvântul, 

adică a zis nurnai să se facă şi s'a făcut totul, fără 

ca EI să se ostenească.. Scopul pentru care Dum- 

nezeu a făcut lumea este ca ea să se împărtășească 

din nesfârşitele Lui bunătăți şi să-L preaslăvească. |
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18. Pentru ce Dumnezeu nu se numeşte numai 

făcătorul cerului şi al pământului, ci şi al văzuteior 
tuturor și nevăzutelor? 

Se numeşte astfel, pentrucă afară de cer, cu cor- 
purile cereşti, şi de pământ, Dumnezeu a făcut şi 
lumea cea nevăzută, adică îngerii şi sufletul omenesc. 
Ingerii sunt duhuri, ca şi Dumnezeu, dar nu aşa 

_de desăvârşite ca El. Ei iau câteodată forme vă- 
„zute şi chip omenesc, “pentrucă sunt slujitorii lui 

Jumnezeu și învaţă şi povăţuesc pe oameni spre 
bine. Nu toți îngerii sunt însă buni, cu toate că 
Dumnezeu i-a făcut pe toţi buni, ci unii din ei s'au, 

„Tăsculat împotriva lui Dumnezeu şi s'au împietrit în 
Tău, aşa că nu fac niciodată bine, ci numai rău şi 
amăgesc şi pre om la rău. Ingerii răi se mai nu- 
mesc şi diavoli sau draci. De ispitele lor scăpăm 
Pun post, rugăciune şi luare-aminte asupra gându- 
Tilor, simţirii și faptelor noastre, ca să nu cădem, 
în cursele lor. Precum” îngerii răi nu pot face decât 
“Tău, tot astfel îngerii buni nu pot face decât bine. 
Cei dintâi petrec în iad şi sunt cu totul nefericiţi, iar cel de al doilea în cer, în apropierea tronului lui 
Dumnezeu și sunt pe deplin fericiţi, Ia 

trepte a ni grunge nea rca: - ? tg 

19." Cum -a făcut Dumnezeu lumea văzută? 

Lumea văzută a fost făcută de Dumnezeu din ni- MIC ȘI treptat. Inţeleptul Moisi descrie în cartea Fa- ceri cum a făcut Dumnezeu pământul şi vietăţile de pe el în șase zile. Când pământul a fost ca O locuinţă gata, care-și aşteaptă numai stăpânul, atunci Dumnezeu a făcut, și pe om. 
| 

O?
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20. Cum a fost făcut omul? 

- Omul a fost făcut în -chip cu totul deosebit de 

restul lumii, căci pentru celelalte făpturi, Dumnezeu 

numai a poruncit să se facă şi sau făcut, “pe când 

trupul omului a. fost făcut de însuşi Dumnezeu din, 

„pământ şi împreunat cu: suflet nemuritor. Cu alte 

cuvinte omul a fost făcut, cum zice Sfânta Scrip- 

tură, „după chipul şi asemănarea: lui Dumnezeu“, 

cuvinte prin care trebue să înţelegem, că sufletul 

omului a! fost. înzestrat cu judecată și voie liberă, 

și că, prin săvârşirea neîntreruptă a binelui, omul 

putea ajunge la sfințenie şi a se asemăna până la 

_un punct.cu Dumnezeu. Fiind după suflet asemenea 

cu Dumnezeu şi cu îngerii, iar după trup asemenea 

cu restul: vieţuitoarelor pământești, omul unea dar, 

în fiinţa sa, lumea văzută cu cea nevăzută şi se a- 

propia în vrednicie de îngeri, cum zice Psalmul: . 

„L-ai făcut cu puţin mai mic decât îngerii; cu mă- 

rire şi cu cinste l-ai încununat“. (Psalm VIII, 7). Pen- 

tru aceea 'el şi era stipân peste întreg pământul, cum 

'zice tot Psalmul: „i-ai rânduit domn peste lucru- 

rile mâinilor Tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui: 

oile şi boii toţi, ba şi dobitoacele câmpuliii, pasă- 

rile cerului şi "peştii mării, tot ce străbate cărările 

mărilor“ (acelaşi Psalm). Pe lângă aceasta, Dum- 

_nezeu a așezat pe cea dintâi pereche de oameni, 

pe Adam și pe Eva, într'o grădină mare ŞI fru- 

moasă, numită eden sau raiu, în care creșteau tot 

felul de pomi roditori, aşa că ei. îşi puteau agonisI 

cele trebuitoare peritru traiu fără prea mare oste-. 

neală.. Având cugetul împăcat, pentrucă cunoșteau 

ȘI Cinsteau pe Dumnezeu după cuviinţă şi nelipsin-. 

du-le nimic, cei dintâi oameni etau fericiţi şi tot 

astfel aveau să fie şi urmașii Jorrîţi veacul veacului. 

Catehismul creștinului ortodox. A DV, 
N N , _
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21. Cum au pierdut oamenii starea de ierieire _ 
dela început? 

Dumnezeu a pus la încercare pe Adam şi pe Eva, 
poruncindu-le să nu mănânce din roadele unui arme, 
pom, .pentru: ca astfel să-i facă statornici în bine: 
Ei însă au ascultat: mai mult de amăgirea, diavolului 
decât de cuvântul lui Dumnezeu şi au „călcat. acea 
poruncă, Urmarea a fost, că ei s'au înstrăinat. de 
Dumnezeu, au fost alungaţi din raiu, au pierdut ne- 
murirea trupească, li s'a întunecat mintea, li s'a stri- 
cat: inima. şi slăbit voinţa şi au fost osândiţi să în- 
dure oboseli, necazuri, nevoi şi dureri de tot: felul: 

- Păcatul săvârşit. de cei dintâi oameni a fost. .mare, 
pentrucă. prin el s'a nesocotit unica poruncă pe care 
Dumnezeu o dăduse oamenilor şi s'a rupt astfel. cu 
totul legătura dintre Dumnezeu. și om. Vina. păca- 
tului a-trecut dela Adam şi Eva la toţi urmaşii lor 

- şi astfel niciun om nu se naşte fără de păcat. „Acest 
"păcat, cu care ne naştem. fiecare şi care este. rădă- 

cina. din: care odrăslesc toate celelalte păcate, se numeşte păcat „strămoşesc sau originar. - i 

Papistaşii învaţă 
ale 'omului nu. s'au 
bune şi făr 
potrivă zic, 

că prin păcâtul originar, puterile fireşti 
slăbit mult, așa că el poate săvârşi fapte ă ajutorul harului: dumnezeiesc. Protestanţii dim- . 

că puterile. fireşti: ale omului s'au nimicit prin păcatul originar şi omul nu poate face fără ajutorul lui Dum-” nezeu decât 
pistaşi ar urma că aproape nu mai era de trebuinţă să vină în lume lisus Hristos, spre a mântui pe: om,'iar după pro-: testanţi omul nu ia nicio parte la mântuirea sa, ci ea se face numai de Dumnezeu. Biserica noastră ţine: calea, de, mijloc între papistaşi şi protestanți. Ea învaţă, că puterile firești ale omului s'au slăbit prin păcatul originar, dar nu aşa de mult ca Omul să nu mai poată face nicio faptă bună, nici aşa de puţin ca să nu mai aibă trebuință de ajutorul lui Dumnezeu pentru mântuire, 

păcate. Și unii şi alţii rătăcesc, căci după pa-"
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--99. Lăsat-a Dumnezeu pe oameni în rătăcirea lor? 

„Deoarece Dumnezeu a făcut lumea numai din dra- 

goste şi -poartă necontenit grijă de ea, pentru câre 

îl numim „,atotţiitor“i, nu se putea să lase pradă pier“ 

-zării tocmai: făptura sa cea mai de seamă de pe 

pământ, adică pe om. De aceea, El a făgăduit stră- 

moşilor noştri, la alungarea lor din raiu, un Mân- 

tuitor care să împace pe oameni cu Dumnezeu. A- 

cesta este: Domnul nostru lisus Hristos. Dela să-. 

vârşirea. păcatului strămoşesc ŞI până la venirea în 

lume a Mântuitorului făgăduit, au trecut însă mai 

“multe mii de ani, în care timp omenirea. s'a afundat. 

din ce în ce mai mult în păcat. Dumnezeu a trimis 

aşa de târziu pe Mântuitorul, pentru ca oamenii să 

aibă timpul. şi putinţa de a-şi: cunoaște starea de . 

plâns în care ajunseseră şi să se convingă, că mân- - 

* tuirea nu poate veni decât dela Dumnezeu. Totuși 

nici în curgerea timpului dela Adam până la lisus 

Hristos, Dumnezeu n'a părăsit omenirea. cu - totul, 

ci a călăuzit-o şi pregătit-o: pentru primirea Mân- 

„ tuitorului. 
Mae Să a 

23. A pregătit Dumnezeu pe toți oameiii la fel 

pentru: primirea Mântuitorului? 

„Nu, ci în două feluri deosebite şi anume într'un 

fel. pe iudei şi într'alt fel pe păgâni.. Ludeilor le-a 

dat îndrumări sigure Şi lămurite prin Lege şi Prin 

prooroci, iar pe păgâni i-a lăsat să caute ei singuri 

calea către cer, îndreptându-le paşii numai din când 

în când .prin bărbați înţelepţi, prin pedepse şi prin 

venirea în atingere cu iudeii, dela. care au luat cu- 

„. noştinţă de cuprinsul cărţilor -sfinte. . 
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ARTICOLUL II. . 

„Şi întrunul Domn. lisus Hristos, Fiul lui Dum- 
nezeu, unul născut, carele din -Tatăl. s'a născut mai 
înainte de toți vecii; lumină din lumină, Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu jă- 
cut; cel deoființă cu Tatăl prin carele toate s'au 
făcut“... | 

„24. Ce învăţăm din. acest articol? 

Din acest articol învăţăm mai întâi, că Lisus Hri- 
stos este Mântuitorul făgăduit şi al doilea, că El 
este Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu adevărat. 

29..In care cuvinte se spune că Iisus. este Mân- 
tuitorul făgăduit? | 

Insuşi numele Domnului spune aceasta, căci cu- 
vântul Jisus însemnează în limba ebraică Mântuitor 
sau Răscumpărător, cum a zis arhanghelul Gavriil 
către sfântul şi dreptul Iosif, logodnicul Sfintei Fe- 
cioare ...„şi va naște fiu și vei chema numele lui 
lisus, căci el va mântui pe poporul său de păcate“ 
(Mat. 1, 21), iar cuvântul Hristos însemnează, pe 
grecește, Uns şi unşi erau la evrei proorocii, preoţii 
şi împărații, de unde urmează că lisus Hristos este 
prooroc, preot și împărat. | 

26. De unde ştim că Lisus IIristos este întradevăr 
Mântuitorul făgăduit? - | 

„Ştim că lisus Hristos este Mântuitorul făgăduit. 
din faptul că în persoana sa s'au împlinit toate proo- 
rociile şi preînchipuirile Vechiului Testament despre 
Mântuitorul aşteptat de drepții poporului ' israielit. .
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27. Ce anume s'a proorocit despre Mântuitorul? 

S'a proorocit: | 

a) timpul şi locul nașterii lui; - 

„b) împrejurările vieţii, ale patimilor. şi ale :mor- 

ţii lui; | | 

c) învierea şi înălţarea sa la cer; 

d) întemeierea şi lăţirea Bisericii sale. 

28. Care sunt .cele mai însemnate proorocii şi 

preînchipuiri . despre Mântuitorul ? 

Cele mai însemnate proorocii despre Mântuitorul 

sunt: 
| 

. 

_a) Proorocul Isaia a proorocit. -că Mântuitorul se. 

va naşte dintr'o fecioară; „lată, fecioara va lua în 

pântece şi va naşte Fiu şi îi vor pune numele Ima- 

nuel, care se tâlcueşte „Dumnezeu cu noi“ (Isaia, 

VII, 15); 
o 

A 

b) Proorocul Miheia: a prezis că Mântuitorul se 

va naşte în Betleem: „Şi tu, Betleeme, casa Eufra- 

tului, mic eşti între cetăţile Tudeiei, dar din tine 

îmi va ieşi povăţuitor lui Israil şi obârşia lui din- - 

tru. început, din zilele veacului“ (Miheia V, 2); 

c) 'Tot Isaia a proorocit patimile şi moartea Dom- 

nului: „Acesta păcatele noastre. le poartă şi pentru 

noi rabdă durere... Pentru păcatele noastre s'a ră-. 

nit şi pentru fără-de-legile noastre a pătimit... Ca 

o oaie la 'junghiere “a adus şi ca un miel fără de 

glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu-şi deschide 

gura“ (Isaia LIII, 1-10); o 

d) David a proorocit că hainele lui vor fi împăr- 

țite prin tragere la sorţi: „Impărţit-au hainele mele 

între: ei şi pentru cămașa mea ali aruncat sorții“
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(Psalmul XXI, 20) şi că i se va da să bea fiere șI 
| oţet: „Fiere mi-au dat să mănânc Şi în setea mea 

m'au adăpat cu oțet“ (Psalmul LXVIII, 25) ; 
e) Moisi a prezis că, Mântuitorul va, fi prooroc: 

„Prooroc asemenea mie va ridica ţie Domnul dintre 
fraţii tăi. De acesta să ascultați“. (Deuteronom 
XVIII, 15); a 

) Tot David a proorocit că Mântuitorul: va. fi 
preot: „Juratu-s'a Domnul şi nu-i va părea rău. Tu 

eşti preot în veac după rânduiala lui Melhisedec“ 
(Psalmul CXIX, 4); 
- g) Proorocul Zaharia a proorocit că Mântuitorul 
va fi împărat: „Bucură-te foarte, fiica Sionului, că 
iată împăratul tău vine la tine “drept şi însuși: Mân- 
tuitor, blând și călare pe asin, pe mânz de -asin 
(Zaharia IX, 9-10); e | . 

” h) Maleahi, cel din urmă dintre prooroci, a proo- 
rocit venirea sfântului Ioan Botezătorul ca: înainte- | 
mergător al Mântuitorului: „Iată, eu trimit: pe în- gerul meu și va.găti calea înaintea feţei mele“ (Ma- leahi III, 1)... a 
„Iată şi câteva din cele mai însemnate preînchi- 

puiri despre Mântuitorul: o | 4) Dreptul Abel,. patriarhii Isaac şi Iosif, împăra- 
tul şi psalmistul David, mielul pascal şi şarpele de aramă au preînchipuit: patimile Domnului; | b) Marele preot Melhisedec a preînchipuit. preo- 

"ţia sa; . | i €) Proorocul Ionă a preînchipuit învierea sa; d) Corabia lui Noe a preinchipuit Biserica sa, Marea Roșie botezul, mana: din pustie sfânta îm- părtăşire, iar templul din Ierusalim, cu obiectele din 
el şi cu jertfele ce se aduceau de preoţi, iarăşi Bise- rica cu toate sfintele slujbe... e
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„29. Peniru ce zicem că lisus se numește prooroc, 

preot Şi împărat? | 

Doranul lisus se numeşte:. Sa 

a) prooroc, pentrucă. El a făcut cunoscute oame- 

nilor tainele lui Dumnezeu şi i-a învăţat tot ce tre-, 

buie să. creadă, să facă şi-să nădăjduiască pentru 

a se mântui; 

b) preot, pentrucă s'a jertfit pe sine însuşi pe cruce 

şi se jertfeşte zilnic pe sfântul. altar. pentru iertarea. 

păcatelor lumii, și . 

c) împărat, pentrucă a întemeiat” 'şi' conduce până 

la: sfârşitul veacurilor împărăția . sa duhovnicească, 

adică sfânta Biserică. 

30. In ce îngeles numim pe lisus Hristos Donm? 

Tisus „Hristos se numeşte Domn în înţelesul de, 

Dumnezeu adevărat, . pentrucă Domn este una din - 

numirile, ce se dă. lu Dumnezeu. . : 

31. Cei însemnează cuvintele: „Fiul lui Dununezeu, 

unul-năseut? Sa | 

Aceste cuvinte însemnează că lisus este unicul Fiu - 

adevărat al lui Dumnezeu, pe când creştinii şi drep- 

ţii, care se numesc asemeni fii ai lui Dumnezeu, 

sunt fii numai prin dar sau.- prin adopţiune, cum 

zice „Apostolul: „lar celor ce l-au primit pe EI (a-. 

dică pe Iisus Hristos), 1 c-a dat putere ca să se facă 

fii lui Dumnezeu (loan, |, 13).._ 
DP and 

  

32, Când sa. năseut Fiul lui Dumnezeu din Dum- 

nezeu Tatăl? + 

Mai înainte de toţi vecii.



33. Ce însemnează cuvintele „Lumină din lumină”? 

-* Aceste cuvinte lămuresc întru câtva taina nspă- 
trunsă de mintea omenească a naşterii Fiului din 
Tatăl. Ele vor să spună, că precum. se aprinde o 
lumină, dintr'alta aşa s'a născut Dumnezeu-Fiul din 
Dumnezeu-Tatăl şi că “precum iarăși o lumină a- 
prinsă dintr'alta are întocmai aceleași însuşiri, tot 
astfel 'și Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Tatăl. Pentru 
aceasta se şi zice mai departe: „Dumnezeu adevărat, 
din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut (creat), cel deoființă cu Tatăl, prin carele toate s'au făcut“, 
cuvinte care arată, că Dumnezeu-Fiul este Dumriezeu 
adevărat, ca, și Tatăl, că este din însăşi ființa 'Ta- tălui şi de aceea este deoființă cu EI şi împreună făcător al tuturor celor văzute şi al celor nevăzute, iar nicidecum numai o unealtă prin care s'ar fi fă-. 
cut. lumea, Cum greşit au' învăţat unii eretici. 

34. Cine ne încredințează că Iisus Hristos este 
Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adeviirat? 

Despre aceasta ne încredinţează Dumnezeu-Tatăl, 
care a zis despre lisus Hristos, 'la, botezul şi la schim- 
barea' sa Ja „faţă: „Acesta este Fiul meu cel iubit“, Ne încredinţează Domnul lisus Hristos însuşi: | 

4) prin. mărturisirea de mai multe ori repetată, 
„că El este Fiul lui Dumnezeu, desființă cu Dum- nezeu-Tatăl şi cu aceleași însuşiri ca EI; | b) prin sfinţenia vieţii sale, prin înălţimea învă- „țăturii ce a dat şi a minunilor ce a săvârşit şi 

c) prin _strălucita sa înviere şi înălțare la ceruri. 
Ne încredinţează apoi sfinţii apostoli care numesc pe Hristos Dumnezeu adevărat şi învaţă că are în- 

sușiri dumnezeiești şi I-se. cuvine închinare ca .lui 
Dumnezeu.
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Ne încredinţează însfârşit Sfânta Tradiţiune, care 

a socotit intotdeauna pe Mântuitorul Hristos de Dum- 

nezeu adevărat. | 

ARTICOLUL III. 
— 

„Carele pentru noi, oamenii, şi “pentru a noastră 

mântuire, s'a pogorit din cer şi Sa întrupat din Du- 

hul Sfânt şi din Maria Fecioara şi s'a făcut om“. 

35. Ce se învaţă în acest articol? Si 

“In acest articol se învaţă, că Fiul. lui. Dumnezeu 

Sa făcut om pentru mântuirea noastră. 

36. Cum sa făcut om Fiul lui Dumnezeu? 

Fiul lui Dumnezeu s'a făcut om luând trup din 

„preacurata Fecioară Maria, care n'a cunoscut bărbat, 

ci a fost umbrită de Duhul Sfânt. Făcându-se om, 

lisus Hristos nu s'a desbrăcat de Dumnezeire, cl a 

fost Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Ca Dum- 

.nezeu, EL şi-a păstrat toate însușirile Dumnezeirii, 

iar ca om a avut trup şi suflet omenesc şi a fost 

în totul asemenea nouă, afară de aceea că n'a fost 

supus păcatului. De. aceea zicem că lisus Hristos a 

avut două firi: dumnezeiască şi omenească. şi două 

voințe şi lucrări corespunzătoare celor două firi şi-l 

numim Dumnezeu-om. | - 
+ 

37. Care este numele şi cinstea ce se cuvine să 

dăm Maicii Domnului, Hristos? 

Pentrucă Sfânta Fecioară Maria a născut pe Mân- 

tuitorul în chip minunat şi pentrucă a: rămas fe- 

cioară şi după naştere, îi zicem Fecioară preacurată
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- şi pururea Fecioară, iar pentrucă Fiul ei n'a fost nu. 
"mai om, ci şi Dumnezeu, îi zicem şi Născătoare ae 
Dumnezeu şi o cinstim mai mult decât pe toţi sfinţii 
şi îngerii, rugând-o să mijlocească la Dumnezeu 

-. pentru mântuirea noastră. 

-— 

"ARTICOLUL IV. 
, ” 

. . . , 

„Și Sa răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pi- lat, a pătimit şi Sa.îngropati. 

38. Ce ne învaţă acest articol? a 

Acest articol ne învaţă, că Iisus Hristos a pătimit | şi a murit pe cruce pentru păcatele noastre ŞI că a fost îngropat. 

39. Ce trebue să credem despre patimile Domnului ?. 

Trebue mai întâi să credem: î Ne a) că lisus a pătimit de bună voie pentru noi, ca să ne mântuiască din robia păcatului; Ia 0) că EL a pătimit numai ca om, adică a simţit dureri numai firea sa. omenească, căci firea dum- “nezeiască nu putea pătimi, nici muri; 
c) că totuși firea dumnezeiască nu s'a. despărţit de cea omenească nici în timpul patimilor, ci nu- mai a fost fără de patimă, - Me 
d) că prin patimile şi moartea Domnului am fost răscumpăraţi din “păcat şi ne-am împăcat cu Dum- nezeu, făcându-ne fii ai Săi şi e e) că prin patimile sale, lisus Hristos a câştigat mântuirea pentru toţi oamenii, dar dacă nu toţi se _mântuesc vina este a lor, căci nu fac cele ce trebue pentru a se mântui. | 

[i



  

40. în ce ehip ne mântuim prin patimile şimoar- 

tea Domnului? Sa N 

| “Precum .prin greşala lui Adam suntem vinovaţi de - 

păcat şi supuși blestemului și morţii, pentrucă sun- 

tem urmaşii lui, tot astfel .prin patimile şi moartea 

Domnului Hristos ne mântuim de păcat, de blestem” 

şi de moarte, dacă ne facem urmaşii lui, adică dacă 

avem credinţă vie, dacă primim sfântul botez. şi dacă 

urmăm în totul învăţătura şi pilda lui. a 

'41.::Ce tehue să socotim despre siânta Cruce? 

„Fiindcă Mântuitorul a. pătimit şi a murit pe cruce 

ŞI deci prin ea ne-a venit mântuirea, trebue să so- 

cotim şi să cinstim sfânta Cruce ca un lucru de mare 

preţ... Ea este semnul văzut de deosebire dintre cre- 

ştini şi necreştini şi are putere să alunge duhurile 

rele. De aceea trebue să ne facem semnul Crucii cât 

mai des. . | o A i i | x 

- ARTICOLUL V.. _ | 

-Si a înviat a treia zi după Scripturi“. 

42. Ce învăţăm din acest articol? 

Din acest articol învăţăm că lisus Hristos a bi- 

_ruit moartea şi a înviat a treia zi după îngroparea 

Sa, aşa cum se prezisese în sfintele Scripturi. 

43. De unde știm noi'că Iisus a'înviat cu adevărat? 

-Ştim că' Iisus a înviat cu adevărat din mărturia 

sfinţilor lui ucenici și apostoli, care l-au văzut după 

înviere, au vorbit și au umblat împreună cu Dânsul. 
7



Despre aceasta au propoveduit ei apoi lumii că des- 
pre cea mai mare minune şi nici prigonirile de tot 
felul, nici moartea mucenicească nu i-au putut face 

_Să tăinuiască învierea Domnului. ! 

44. La ce ne îoloseşte învierea lui: Ilristos? 

Invicrea Domriului ne este de cel mai mare folos, - 
pentrucă: | m Ra 

a) Ne întăreşte în credinţa, că El este Dumnezeu 
adevărat, stăpân al vieţii şi al morţii şi Mântuitorul 
lumii; , A Sa 

b) Ne dă asigurarea, că şi noi vom învia în ziua 
de apoi şi N i o 

c) Ne îndeamnă să ne străduim ca chiar în această 
„vieaţă “să înviem din moartea păcatului la o viaţă 
nouă şi sfântă. 

ARTICOLUL VI. 

„Și s'a suit la ceruri şi şade de-a-dreapta Tatălui“, 

45. Ce învăţătură se cuprinde în acest articol? 
In acest articol se cuprinde învăţătura despre înăl- 

farea Domnului cu, trupul la cer, după 40 de zile 
dela învierea Sa. 

46.. Pentru ce s'a. înălțat Iisus la cer? 
* Domnul lisus s'a" înălțat la cer: 
a) pentru ca să ia din nou în stăpânire slava dum- 

nezeiască pe care o! avusese înainte de întrupare; 
_b) pentru ca să trimită apostolilor săi pe Sfântul Duh; ă a Aposoior, ,
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c) pentru ca să fie mijlocitorul nostru pe lângă 

Dumnezeu-Tatăl; A | - 

d) pentru ca să. deschidă şi să pregătească, celor 

drepţi locuința cerească. | 

47. Ce trebue să mai știm despre înălțarea Dom- 

nului? A o: 

“Trebue să ştim, că Domnul s'a înălţat la cer nu- 

"mai cu trupul, căci ca Dumnezeu era şi este în ace-! 

laşi timp 'şi în cer şi pe pământ și în tot l6cul şi 

că şederea sa de-a-dreapta Tatălui însemnează, că 2 

El stăpâneşte împreună cu Tatăl lumea văzută şi SS 

nevăzută. SE 

p 
We... 

ARTICOLUL VII. 

„Și iarăşi va să vie- cu slavă să judece viii şi: 

morții, a căruia împărăție nu va avea sfârşit“. 

48. Ce se învaţă în acest articol? 

In acest articol se învaţă, că lisus Hristos. va, veni 

a doua oară, la sfârșitul lumii, cu slavă și cu putere 

multă, ca să judece pe toţi oamenii. 

49. Cum se numeşte judecata aceasta dela stâr- 

şitului lumii? | Să 

Această judecată se numeşte judecata de ăpoi sau 

de pe urmă, fiindcă după ea nu va mai fi alta. | 

Se. mai numeşte şi judecata obştească, pentru că 

atunci. vor fi judecaţi toţi oamenii. e 

50. De ce vor da oamenii seamă la judecata 

de apoi? - e 

La judecata de apoi, oamenii îşi vor da seama 
- atât de faptele, cât şi de cuvintele şi de gândurile lor.
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5. Cum se va face judecata de apoi? 

Judecata de apoi se va face astfel: lisus Hristos 
va veni pe norii cerului, înconjurat de sfinţii îngeri; - 
şi va sta pe tronul de judecată. Inaintea Sa se vor 
aduna. toațe semințiile pământului şi vor . fi. împăr- 
țite în două cete: de-a-dreapta preaînaltului Judecă- . . 
tor vor sta oamenii buni, iar de-a-stânga 'cei răi. 
Apoi se vor da pe faţă faptele, cuvintele și gândurile 

„fiecăruia şi se va rosti hotărîrea, în virtutea căreia : 
cei buni se vor duce în cer, iar cei răi în iad. . 

52, Ce. înţelegem prin Cer? 
“Cerul este locul și starea de fericire veşnică şi 
deplină, în care sufletele se bucură de vederea lui 
Dumnezeu şi de petrecerea în nemijlocită apropiere 
de Dânsul. | - | 4 

93. Ce înţelegem prințIad? 

„Prin iad înţelegem locul și starea de chin veşnic 
„a sufletelor, care. stau departe de Dumnezeu Şi îm- 
preună cu diavolii. | | 

"54. Mai este vre-o altă judecată afară de. cea 
de apoi sau obștească? a i 

Afară de judecata de apoi său obştească, mai este 
o judecată deosebită sau particulară, căreia este su- 
pus sufletul fiecărui om îndată după moarte, adecă 
la despărţirea lui de trup. Fericirea pe care 0 gustă 
sufletele. celor drepţi şi chinurile la care sunt su- 
puse sufletele celor păcătoşi. după această judecată, 
până la judecata de apoi, nu sunt depline nici--de- 
finitive, e Mă A 

. - po. pm 4
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“55, Pentru ce se inai ține judecata de apoi, dacă 

oil cate judecat îndată după moarte? . a 

"Judecata de apoi se ţine: . 
a) pentru ca înțelepciunea și dreptatea lui Dum- 

-nezeu să fie cunoscute de toți oamenii; 

b) pentru ca lisus Hristos să . fie: preamarit î îna- 

intea lumii întregi și 
€) pentru ca atât fericirea celor buni, cât: şi ne 

. fericirea celor răi, să fie depline, căci de atunci îna- 

inte fiecare suflet va-fi unit cu trupul ce: l-a. avut în 

- Vieaţa -pământească. şi „astfel se vor împărtăși îm- 
„Preună! de. bine sau de : rău. Se 

" - 4 

ARTICOLUL VII. 0 

“Si întru Duhul Sfânt, Domnul de vieaţă făcătorul, 

carele. din Tatăl purcede; cela ce împreună cu. Ta- 

ăl şi cu Fiul este închinat. şi slăvit; carele a grăit 

„prin proorocit. E 

"56, Ce învăţătură se cuprinde în acest axticol? 

In acest articol -se cuprinde învăţătura despre Sfân- 

tul Duh, a treia persoană, sau ipostas al Sfintei Treimi 

şi anume: 

"a) că EI este “Dumnezeu adevărat; 

b).că este Domn de vieaţă făcător; şi 

„.€) că a grăit prin prooroci. 

57. De unde ştim că Duhul Sfânt este Dumne- 

zeu adevărat? | 

Din Sfânta Scriptură şi din Sfânta Tradiţiune care 

învață: | | 

Po



4) că Sfântul Duh este deoființă cu Tatăl, căci 
purcede din El; . a a | 

_> ) că este deopotrivă cu Tatăl şi cu Fiul, căci îi 
atribue însușiri şi lucrări dumnezeieşti şi-i dau în- 
chinare dumnezeiască. . - 

„58. Pentru ce a treia persoană a Siintei Treimi 
se numeşte „Duh Siânt” şi „Domn de. vicaţă fă- 
cător? ” a 

Câte 'trele persoanele Dumnezeirii sunt duh de- 
săvârşit şi li se cuvine numele de. Domn. A treia per- 
soană se numeşte îndeosebi. Duh Sfânt şi Domn de: 
vieață făcător, pentrucă ea în deosebi varsă asupra 
noastră harul lui Dumnezeu-Tatăl, câștigat lumii de: 
Dumnezeu-Fiul, ne curăţeşte de păcate, ne sfințește 
și ne face părtași vieţii veşnice. 

59. Cum lucrează Siântul Duh? 

Sfântul Duh lucrează atât asupra Bisericii. înde- 
obşte pe care o învaţă şi o conduce deapururi în 
chip nevăzut, cât şi asupra sufletului fiecărui cre-. 
dincios în' parte, luminându-l, sfințindu-l, întărindu-l 
şi mângâindu-l prin primirea sfintelor taine şi a celor 
şapte daruri ale sale şi anume: înţelepciunea, înţe- 
legerea, sfatul, tăria, cunoștința, pietatea şi temerea 
de Dumnezeu. De aceea El se mai numește şi Mân- 
gâitorul, iar trupurile celor drepţi se numesc ,/Tiem- 
ple ale Duhului Sfânt“, 

60.- Cum trebue să înţelegem cuvintele „carele 
a grăit piin prooroci ?”, 

„Cuvintele „carele a grăit prin prooroci“ însem-: 
hează, -că Sfântul Duh a. insuflat pe scriitorii căr- 
ților Sfintei- Scripturi, descoperindu-le adevărul dum-
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i Fi! Pa: pn E .- aa oo. „e Ace nezeiesc „şi terindu-i. de. :rătăcire, cum 'zice 3sfântul: , . . . - . P, sad apostol -Petru: „Nu prin voia: oamenilor : făcut 
cândva proorocie, ci purtaţi fiind de. Duhu Stâna - ue .. .. , E d. au grăit oamenii dela Dumnezeu“. TI 
“Papistaşii mai întâi şi după “ei şi” protestanții, învaţă, că Sfântul Duh: purcede și dela -Fiul, iar- nu numai dela . Tatăl; ceea ce este o mare rătăcire sau .erczie, de "cară trebuie. să me ferim. ;.: - pe i » ii LI Da îti 

      1 “ARTICOLUL IX. 
_„SPntruna, Sfâniă, sobornicească. şi.: apostoleaşcă 
Biserică“, : e e et aaa 

Du BR IN 
61. Ce este Diseriea? 

“Biserica “este: obștea tuturor oamenilor “care “țin. şi mărturisesc învăţătura lui Iisus Hristos.. Ea “a: fost „ întemeiată. de Mântuitorul, că. așezământ prin care 
numai se poate - dobândi iertarea: păcatelor: şi îm- 
păcarea omului cu Dumnezeu, căci numai ei i-au. fost încredinţată. propoveduirea: cuvântului. lui” Dum- nezeu, săvârşirea sfintelor taine şi slujbe. dumneze- ieşti şi conducerea credincioșilor. pe :calea mântuirii, 
De aceea, în afară de ea,:nu este mântuire, sau cum zice sfântul Ciprian: „Nu poate avea pe: Dumnezeu de“ tată cine'n'are Biserica de “mămăt!. Și într'adevăr, Biserica- 'este mană noastră sufletească “sau duhov- nicească, e Dr o: a Pi 

C * 

. 62...Sunt toţi. îiii?Biserieii :deopotzivă ? -,. ps. 

; Biserica; fiind o-.mare adunare de oameni,-nu se poate: ca toți fiii sau membrii ei.să fie deopotrivă; pentrucă în:6a. trebue să domnească 'ordinea..şi, rân- duiala. și; acestea nu se pot păstra fără ca unii să 
Catehismul creștinului ortodoz. ” "9 =
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conducă, iar alții să asculte. Conducători sunt ele- ricii, adică episcopii, preoții şi diaconii, de care tre- „bue să asculte toţi credincioşii, adică laicii “Sau mMl- renii. Clericii se mai numesc şi păstori sufleteşti, iar "” laicii turmă Cuvântătoare. Această rânduială a aşe- zat-o însuși Mântuitorul Hristos, care este nu nu- mai întemeietorul, ci şi capul Bisericii, cel care o conduce deapururi în chip nevăzut, pe când. clerul sau ierarhia o conduce în chip văzut. Nici chiar membrii ierarhiei nu sunt deopotrivă între ei, ci cei. mai mari sunt episcopii, care ţin locul sfinţilor apo- . stoli, după ei vin_preoţii, ca urmaşi ai celor 7o de ucenici ai Domnului şi apoi diaconii, urmaşii celor Şapte diaconi rânduiţi în Ierusalim de sfinţii apo- 

dică pe diaconi, preoți şi episcopi. Ei n'au Preoţi, ci numai nişte învăţători care se 
numesc pastori sau predicatori. Prin: aceasta ei nesocotesc i i i şi a sfinţilor apostoli. 

63. Cum este- cârmuită Biserica ?
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sinoade nu se mai ţin, ci fiecare Biserică naţională 
își are sinodul ei. Astfel Biserica română, greacă, 
sârbă, etc., îşi are fiecare sinodul ei de care se câr- 
mueşte. | a 

+ 

64. Pentru ce Diseriea se numește : una, sîântă 
sobornicească și apostoleaseă ? 

3 

Biserica se numeşte una, pentrucă -unul este capul 
şi întemeietorul ei, Mântuitorul lisus. Hristos. Dife-.. 
ritele Biserici naţionale și cele despărțite de Biserica 
noastră ortodoxă nu sunt.dar Biserici aparte, ci 
membre ale unicului trup al Bisericii creştine. 

Biserica se numește sfântă, pentrucă sfânt este 
capul și întemeietorul ei şi pentrucă El însuşi a 
sfinţit-o prin patimile Sale şi i-a dat puterea de a 
curăţi păcatele, adică de a sfinţi pe oameni. Sfin- 
ţenia ei nu este atinsă prin aceea că în sânul ei 
trăiesc şi cei păcătoşi, pentrucă aceștia sau se po- 
„căesc şi se fac adevăraţi fii ai ei, sau se taie. dela 
trupul ei, ca nişte mădulare moarte, dacă rămân în 
păcate. o 
Sobornicească se chiamă Biserica, pentrucă se în- 

temeiază pe sfintele soboare a toată lumea şi pen- 
trucă este menită — ca și un mare sobor — să cu- 
prindă în sânul său. pe. toţi oamenii. | 
Apostolească se zice Biserica, pentrucă ţine învă- 

țătura Domnului, așa cum i-a fost dată de sfinţii 
apostoli. 

65. Care este adevărata Biserică ereştină? 

Afară de Biserica noastră ortodoxă de răsărit, 
mai sunt biserica papistașă și protestantă, precum 
şi o: mulţime de Biserici ieşite din „descompunerea 
protestantismului. Dintre toate însă numai Biserica
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ortodoxă. de .răsărit este 'adevărata Biserică. creştină, pentrucă. ea 'singură -a “păstrat. neschimbate învăţă» tura şi rânduielile date de Mântuitorul Hristos, aşa cum le-au Propoveduit sfinţii apostoli, pe când cele- - lalte Biserici s'au abătut dela ele și le-au schimbat. De. aceea: dar în Biserica noastră se ajunge mai sigur la mântuire şi creştinul ortodox trebue să se simtă mândru că este fiu al acestei Biserici, să nu se lase cumva ademenit de amăgirile celor :de altă credinţă, ci să caute: să aducă și pe alţii la adevă- iata credinţă, cum aduce păstorul în staul:oile'.ră- tăcite, E: N Ca e E: 

„66. .Ce cere Biseriea dela noi? SN 
Biserica cere dela fiecare: din: noi, dacă vrem.să ne numim cu adevărat fiii săi şi să .fim fericiţi în _vieaţa aceasta şi în cea. viitoare, să păzim! porun- cile ei. i, - ae 

67.: Câte şi care sunt :poruncile Bisorieii ? 
„+ Poruncile Bisericii sunt nouă-şi anume: :.. - | „1. Să ne rugăm. lui Dumnezeu şi: să. mergem la biserică dumineca şi sărbătoarea. 

2. Să ținem posturile. .... : 
?3.-Să. cinstim pe clerici. i 4 Săne mărturisim: păcatele ..şi: să. ne. 

7 r - 

șim cu sfintele taine cât mai des. 
5. Să nu citim cărţi eretice. | 6. Să ne Tugăm. pentru. toți dregătorii bisericeşti şi lumeşti. Da ai 7.:Să ţinem. posturile Şi. rugăciunile: rânduite 'în- deosebi de mitropolitul Sau - episcopul: locului, :8.-Să nu răpim avutul Bisericii, | 

"9. Să nu: facem nuntă-în post: su, 

împărtă-
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| ARTICOLUL. x. 

ZI „Mărturisese + un botez spre iertarea păcatelor“. 

68. Despre ce. ne . învaţă: acest articol? 

Acest articol ne învaţă despre taina sfântului botez 

. 
69. Ce este sfânta taină? 

Sfânta taină este o lucrare. văzută, așezată de Mân- 
tuitorul Hristos, prin care se varsă în sufletul cre- 
dincioşilor harul cel nevăzut al lui Dumnezeu. 

70, „Ce este harul? 

 Har sau graţie: se. chiamă ajutorul pe "care ni-l 
dă Dumnezeu; ca 'să putem dobândi mântuirea. El 
ni:.se dă pentru meritele Mântuitorului Hristos -şi 
fără el nu ne putem mântui. De aceea, zice Mântui- 
torul: „„Rămâneţi în mine şi eu în voi. Precum coarda 
de viță nu poate aduce roade de sine, de nu va ră- 
mânea în viţă, așa nici voi, de nu veţi rămânea în 
Mine. Eu sunt viţa, voi coardele. Cel ce rămâne în 
mine şi Eu în el, aduce roadă multă, căci fără de 
mine nu puteţi face nimic“ (loan XV, 45). „Cu harul 
lui' Dumnezeu sunt ceea ce: sunt” , zice sfântul. apo- 
stol Pavel (IL Corint. XV, 10). 

N 

TI: Ce lucrări deosebim la o “stână taină? 

La orice sfântă taină, deosebim trei lucruri şi a- 
nume: 1. Lucrarea văzută; 2. harul nevăzut şi 3. 
aşezarea ei de lisus Hristos. 

79. Câte sfinte: tanc are Biserica noastră ? : 

Biserica noastră are 7 sfinte taine, care sunt ace- 
stea: 1) - Botezul, 2)- ungerea: cu sfântul mir, 3) po-
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căința, 4) sfânta împărtăşire, 5) nunta, 6) preoția 
şi 7) maslul. 

E 
Protestanţii recunosc numai două sfinte taine şi anume: botezul şi sfânta împărtăşire, la care unii din ei adaogă ŞI pocăinţa. Neavând însă preoţi, tainele săvârşite de ei n'au . nicio putere, : 

73. Cine poate săvârşi sfintele taine? 
Sfintele -taine se pot săvârși numai de preot şi - de episcop şi anume episcopul săvârşeşte toate sfin- - tele taine, iar preotul şase din ele, adică nu poate săvârşi taina preoţiei. Singură taina botezului poate fi săvârşită, în caz de nevoie, și de. diacon sau chiar de orice creştin. — Puterea sfintelor taine nu atârnă de vrednicia sau nevrednicia săvârşitorilor, căci. ele își au toată puterea dela Domnul Hristos, care le-a aşezat, iar săvârşitorii sunt numai unelte care le aduc la îndeplinire. 

| 1. BOTEZUL 
"74. Ce este Botezul? 

„Botezul este acea sfântă taină în care omul se spală de păcate prin afundârea în apă de trei ori şi prin, pronunţarea de către preot a cuvintelor: „Bo- » tează-se robul lui Dumnezeu (cutare) în numele Ta- tălui şi al Fiului și al Sfântului Duh. Amin“. Păca» tele de care omul se curăță prin botez sunt atâţ păcatul “strămoșesc, cât și orice alte păcate săvâr- şite înainte de botez, 

75. Când a așezat Mântuitorul taina sfântului botez? 
| Ri 

Mântuitorul a sfinţit botezul mai întâi atunci când EI însuşi a fost botezat în Iordan de sfântul loan



Botezătorul, iar ca sfântă taină l-a aşezat după în- 
vierea Sa din morţi când a zis sfinţilor” apostoli: 
„Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în - 
numele Tatălui şi al. Fiului și al Sfântului Duh“ 

"(Matei XXVIII, 19). 

4 

76. Ce se cere dela cel ce se botează? 

Pentru ca puterea sfântului botez să dea roade în 
sufletul celui care se botează, trebue ca acesta să 
arate: pocăință de păcatele săvârşite şi să aibă cre- 
dință în Dumnezeu. De aceea la botezul pruncilor se 
obişnueşte să se ia şi câte un naş, care face mărtu-” 
risirea de credinţă în numele pruncului şi făgăduește 
Bisericii, că va purta de grijă să crească în adevă-: 
rata credinţă pe finul său. Nașul trebue dar să fie 
de credinţă ortodoxă şi să nu dea uitării îndatorirea, 
ce-şi ia de a învăţa şi creşte creştineşte pe finul său. 

77. Ce însemnează diferitele ceremonii ce se să- 

„vârşese la botez? 

" Lepădarea sau exorcismele ce se citesc de preot 
însemnează îndepărtarea puterii diavolului dela. cel 
ce se botează. — Suflarea de trei ori a preotului 
peste faţa celui ce se botează însemnează renaşterea 
acestuia prin harul Sfântului Duh. — Facerea sem- 
nului sfintei cruci însemnează, că cel ce se botează 
devine proprietate a lui lisus Hristos, pe care tre-: 
bue să-l mărturisească înaintea oamenilor. — In- 
treita afundare în apă închipueşte moartea şi în- 
vierea de a treia zi a Mântuitorului. — Vestmântul 
alb în care se îmbracă cel botezat după ce e scos 
din apă, închipueşte vieaţa curată şi nepătată pe 
care el trebue s'o ducă, iar lumânarea, pe care o 
primeşte în mână, este semnul văzut al îndatoririi 
ce-şi. ia de a lumina în lume prin faptele sale bune, 

A. 

cum luminează himina în întuneric,
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x . . | A 7) ] 78. Ce trebue să mai știm despre. siântul botez: 
- “Despre sfântul botez trebue. să mai ştim, că el nu se repetă, adică nu se săvârşeşte.a doua oară asupra, aceluiaş om, decât dacă întâiaşi dată a fost săvârşit . de un eretic care nu crede în Sfânta Treime. Chiar 

Şi în cazul când botezul a fost săvârșit de un simplu creştin, preotul nu mai afundă în apă pe cel botezat, ci numai îi citeşte rugăciunile:. după afundare, Jar 
când se găsește vreun prunc, despre, care nu se ştie 
dacă a fost botezat 'sau nu, acesta se botează, zicân: - 
du-se: „,Botează-se robul lui Dumnezeu. (cutare), dacă. nu este botezat... E a 

Papistașii nu afundă în apă pe cel ce'se botează, -cii - | toarnă apă de trei ori pe cap. De: asemeni „formula: lor de- botez sună: „Eu te botez în numele Tatălui şi al: Fiului şi al Sfântului Duh“, ca şi cum preotul, iar: nu Dumnezeu ar!; fi acel care-dă botezului puterea de sfântă taină, Protestanţii! săvârşesc botezul numai prin: stropirea” cu apă de trei ori a celui ce se botează. pa 
că 

2. UNGEREA CU SFANTUL MIR. 
79. Ce este ungerea cu siântul mir? | 
Ungerea cu sfântul “mir este acea taină :în care preotul unge cu mir sfințit părţile mai însemnate ale trupului, rostind cuvintele: „„Pecetea darului Sfân- , tului Duh, Amin“, : ra i 

ântul : mir? 
80. Pentru ce se dă ungerea cu si 
Taina ungerii cu sfântul mir se 

tăşi pe om de darurile Sfântului 
crească şi să se: întărească în vieaţa. 'duhovniceaşcă. . De aceea această taină se săvârşeşte în deosebi-asu- . pra celor ce au primit botezul şi îndată: după botez, . 

* 

dă spre.a împăr-: . 
Duh şi a-l face să:



€ 

cum şi asupra celor care au căzut dela dreapta cre- 
“dinţă şi 'se întorc din nou la ea. La începutul creşti- 
nismiului, taina aceâsta, se săvârşia de sfinţii apos- 
toli: numâi prin punerea mâinilor pe capul celor de 
curând botezați. - 

„Sl. Ce rebus să știm despre stântul mir? 

| Sfântul mir,: care! se întrebuințează la săvârşirea 

“acestei “sfinte taine, :se' sfințeşte numai de episcop 

şi încă“nu de fiecare în parte, ci de toţi episcopit 

“fiecărei țări, cu: multă pompă, în Joia cea Mare. 

Sfântul mir se face din untdelemn și din multe fe- 

uri de miresme, pentrucă untdelemnul însemnează 

puterea sufletească ce se dă prin ungerea cu el, 

spre. a lupta împotriva vrăjmașilor mântuirii, iar mi- 

veşmele închipuesc .că cel uns 'cu sfântul mir tre- 

„bue să răspândească în lume mireasma faptelor bune. 

Papistaşii nu săvârşesc ungerea „cu, sfântul mir îndată după 

"botez, ci abia când copiii sunt în vârstă de 7—10 ani. Să- 

vârşitorul tainei este episcopul, iar nu preotul. -La ungerea 
cu: sfântul” mir, pe care. o. numesc confirmare, adică întărire, 
„ei 'obișnuesc să ia şi nași, care trebue să fie alţii, decât cei 

:*dela botez, | 

„ur„aProtestanţii socotesc. ungerea 'cu sfântul mir ca o siniplă ” 

ceremonie şi o săvârşesc: când - copiii au ajuns la: vârsta de 

14 ani. 

e „3. POCĂINȚA. 
de [- 

%. ce este pocăința? 

 Pocăinţa 'este acea sfântă taină în care creştinul 

” dobândește iertare de păcatele pe care le mărturi- 

seşte. duhovnicului. 
po
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83. Când a aşezat Mântuitorul această taină? 

Atunci când a, zis sfinţilor apostoli: „Luaţi Duh 
Sfânt, cărora veţi ierta păcatele, iertate vor fi şi că- 
rora le veţi ţinea, ţinute vor fi“ (loan XX, 22-23). 

84. Ce se cere dela cel care se pocăcşte? 

Pentru ca taina pocăinței să, dea roadă în suflet, 
este de neapărată trebuință ca cel care se pocăeşte 
să simtă părere de rău pentru păcatele săvârşite, să 

„se hotărască cu tărie să nu mai păcătuiască, să-și 
mărturisească păcatele la duhovnic şi să împlinească 

__ în totul canonul ce i se dă. . 

85. Ce este canonul? , | 

Canonul, certarea sau epitimia, este doctoria su- 
fletească pe care o dă duhovnicul, pentru a feri de 

- păcate şi a ţine.pe calea cea dreaptă pe cel care se 
pocăeşte. Postul, rugăciunea şi milostenia sunt cel 
mai potrivit şi mai de folos canon care se dă de 
obiceiu de duhovnic. Creştinul este dator să împli- 
nească cu sfințenie canonul dat lui de duhovnic la 
mărturisire şi dacă poate, să facă chiar mai mult 
şi să se silească din toate puterile să dezrădăcineze 
din sufletul său obișnuinţa de a păcătui, căci altfel 
taina pocăinţei nu-i va. fi de mult folos. 

Papistaşii au înjosit taina pocăinţei prin aceea că cineva 
își poate mărturisi păcatele şi primi iertare oricât de des, 
chiar de mai multe ori pe zi, ceea ce în Biserica noastră se 
face prin citirea moliftelor de deslegare. Spovedania se face 
apoi la ci în fața unei gherete în care stă ascuns preotul. 
Ei mai învaţă că prin pocăință omul dobândeşte numai î€er- 
tarca păcatelor și a osândei veșnice, iar nu Şi a osândei sau - 
a suferinţei ce trebue să îndure în această lume pentru pă- 

catele săvârşite. Această din urmă osândă şi-o face omul 
ori în vicaţă, ori. după moarte întrun loe curăţitor, în
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' “care sunt chinuite sufletele o vreme oarecare. De chinurile 

"din vieaţă sau din focul curăţitor, papistaşii cred, că pot 

“i scăpa prin indulgențe, adică prin nişte bileţele date de papa 

“şi cumpărate cu bani. Cine este bogat şi săvârşeşte şi unele 

fapte bune poate cumpăra indulgenţe mai multe decât îi sunt 

de trebuință pentru scutirea sa de orice osândă vremelnică 

pentru păcat şi poate dărui ceea ce-i prisosește sufletelor 

care se chinuesc. în focul. curăţitor. : DT 

Protestanţii învaţă. că fiecare creştin dobândeşte iertarea 

păcatelor, dacă se pocăieşte şi-şi mărturiseşte păcatele de-a- 

dreptul înaintea lui Dumnezeu, iar nu înaintea preotului. 

Puţini dintre ei socotesc pocăința ca taină. 

4. SFÂNTA IMPĂRTĂŞIRE. 
x 

86. Ce este sfânta împărtăşire? . 

Sfânta împărtăşire este taina în care creştinul mă- 

nâncă trupul Domnului şi bea sângele lui, sub chi- 

, pul pâinii şi al vinului. 

87. Când a aşezat Mântuitorul taina sfintei îm- 

părtăşiri? 

“Mântuitorul a aşezat taina sfintei împărtășiri la 

cea din urmă cină a sa cu sfinţii apostoli, numită 

cina cea de taină, care a avut loc Joi seara, înaintea 

patimilor. Atunci, El luând pâinea, a binecuvântat-o, 

a frânt-o şi dat-o apostolilor, zicând: „Luaţi mân- 

caţi. Acesta este trupul meu, care se frânge pentru 

voi spre iertarea păcatelor“. După aceea, luând pa- 

harul la binecuvântat și li l-a dat, zicând: „Beţi 

dintwacesta toți. Acesta este sângele meu, al Legii 

celei noui, care, pentru voi şi pentru mulţi, se varsă 

spre iertarea păcatelor. Aceasta s'o faceţi întru po- 

menirea mea“. |
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88.. Când şi cum se. preface .pâinea și vinul. în 
trupul și sângele Domnului? i 

Pâinea şi vinul, care se aduc la altar, pentru să- . 
vârşirea sfintei împărtăşiri, se prefac în trupul şi 
sângele Domnului în timpul sfintei liturghii, când 
cântărețul sau corul cântă „Pe tine 'te lăudăm“. A- 
tunci preotul se roagă în altar şi' zice: „Doamne, 
trimite pe Duhul tău -cel sfânt peste noi şi peste 
darurile acestea ce sunt -puse înainte -şi. fă: adecă 
pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului tău, iar ce 
este în paharul acesta cinstit sângele Hristosului tău, 
prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt“, Prin această 
rugăciune, pâinea şi vinul se prefac! în “trupul şi 
sângele Domnului în chip minunat şi nepătruns de 
mintea noastră, aşa că după aceea rămân numai pen- 
tru simţurile trupeşti pâine şi vin,: dar de fapt sunt 
însuşi trupul şi sângele Domnului. 

Papistaşii- cred, că prefacerea pânii şi a vinului în trupul 
şi sângele Domnului se săvârşeşte numai prin rostirea Cu- 
vintelor „Luaţi mâncaţi...“ şi „Beţi din acesta toţi...%, iar 

„nu prin citirea rugăciunii: „Doamne, trimite -pe Duhul tău 
cel sfânt...“ Ei întrebuințează apoi la sfânta împărtăşire azimă 
în loc de pâine dospită şi nu împărtășesc pe laici. decât cu 
azimă, păstrând numai pentru preoţi împărtășirea şi cu vin. 
Copiii nu se împărtăşesc la ei până ce nu :primesc întâi taina 
ungerii cu sfântul mir sai 'a: onfirmării, - adecă până la 
vârsta de 7—10 ani. IER at 

Protestanţii învaţă în mai multe feluri, cu privire lă' sfânta 
împărtășire. Astfel unii din ci — următorii lui Luther — ZIC. 
că pâinea şi vinul nu se prefac. în trupul şi sângele Dom-. 
nului, ci că în pâine şi vin,'se află trupul și sângele Dom: 
nului. Alţii — următorii lui Calvin — învaţă că „oamenii 
drepţi și sfinți se împărtășesc numai în chip duhovnicesc : cu 
trupul şi sângele lui Hristos, când primesc pâinea “şi vinul 

„uharistic, iar cei: păcătoşi mănâncă pâine 'şi beau vin, fără. 
să se împărtăşească de harul dumnezeiesc. . Alţii însfârşit 
— urmașii lui Zwingli — cred că pâinea și vinul sfintei îm-



- părtăşiri.-sunt numai nişte semne 'care.: aduc aminte» de „cina. 

cea de taină a: Mântuitorului. : a ta x Pa 

“Nici “proțestanţii nu - împărtășesc, pe copii până e ce nu pri: 

mesc , confirmarea, adică. până. la. vârsta de 14 ani. - 

89: Care suni: oloasel
e- stintei- ainpărtăşiri? 

* 

“Cei: ce . 'se - împărtiişeşte, se; uneşte - cu Hristos. ŞI: 

prin -aceasta :sporește 
în sine harul” duranezeiesc, slă-. 

beşte înclinarea inimii spre rele,. se curăţă de păcate 

şi se face părtaş. vieţii de veci. Nu. dobândeşte însă: 

aceste foloase decât numai cine se apropie cu vred- 

nicie de sfânta împărtăşire, adică cine şi-a curăţit. 

mai întâi sufletul prin pocăință şi este înarmat CU 

credinţă tare şi nădejde. sigură în Dumnezeu, iar 

cine se impărtăşeşte cu nevrednicie săvârşeşte un 

mare păcat şi-şi atrage osândă grea. Cu: cât cineva 

se împărtășește. mai des cu atât mai bine. “Vechii 

creștini se: împărtăşeati , în toate Duminicile și săr- 

bătorile.. Aşa sar: cădea să facem şi: noi astăzi, dar 

dacă: nu putem, să ne împărtășim cel puţin în cele 

pătru posturi ale anului. .: 

90. Ce trebue să mai “stima despre. sfânta împăr- 

tăşire? 

. . 

Despre “Sfânta împărtășite 
£ trebue. să mai ştim,:: că 

ca nu este numai taină; Cl: :ŞI. jertfă. care se aduce 

pentru iertarea . păcatelor celor vir şi celor morţi. 

Cel ce se jertfeşte este Domnul şi Mântuitorul 'n0- 

stru lisus Hristos," al cărui trup şi sânge sunt de 

faţă în sfânta împărtăşire sub chipul pâinii şi al 

vinului. : Prin. urmare. această.: jertfă este. în totul la 

fel. cu jertfa -de pe cruce . a “Mântuitorului:- - Deose-- 

birea este.numai că, la: jertfa de pe cruce, Domnul 

Hristos. a suferit dureri: şi: sângele. său.a fost: văzut: 

curgând, -iar „la jertfa sfintei - Ampărtăşiri, EA numai:
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sufere dureri şi sângele nu mai curge aevea. De 
aceea, această din urmă jertfă se mai numeşte Și. 
jertfa cea nesângerată sau fără de sânge. Prin acea- 
stă jertfă noi aducem. laudă lui Dumnezeu, îi mul- 
'țumim pentru binefacerile primite şi-l rugăm să ne 
dea harul Său și iertare de păcate. De aceea este de 
mult folos sufletesc să luăm parte cât -mai des la 
sfânta liturghie, “deoarece în timpul ei se săvârşeşte 
sfânta jertfă şi-să rugăm pe preoți să facă sfânta | 
liturghie împreună cu sfânta jertfă pentru iertarea 

„păcatelor noastre şi ale răposaţilor noştri. . -. 

5, NUNTA. ! 

91. Ce este nunta? 7 | 

Nunta este sfânta taină în care bărbatul şi femeia, 
care s'au hotărît să trăiască împreună toată vleaţa 
lor, primesc dela Dumnezeu harul de a îndeplini cu 
credinţă datoriile ce decurg din acea hotărtre. Chiar 
din aceste cuvinte urmează, că nunta care se face 
fără - binecuvântarea Bisericii, este o legătură fără 
garanţii de trăinicie, - 

Papistaşii învaţă că taina nunţii se săvârşeşte de înşiși băr- batul şi femeia care se căsătoresc și că preotul, care-i bine- 
cuvintează, este un simplu martor. 

Protestanţii socotesc nunt a ca un simplu contract între soţ 
şi soţie, la care Biserica ad augă binecuvântarea. 

92. Când a aşezat Domnul Hristos taina nunţii? 

Nunta este aşezată de Dumnezeu chiar dela înce- 
putul omenirii, căci El a făcut pe Eva şi a dat-o 
lui Adam de soţie, statornicind ca și mai departe 
oamenii să se căsătorească. Despre această legătură 
dintru început Mântuitorul zice: „Ce a împreunat 

,
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Dumnezeu, omul să nu despartă. Mântuitorul a sfin- | 

„ţit apoi nunta, căci cea dintâi minune a făcut la o 

nuntă, iar mai târziu a ridicat nunta la vrednicia. de 

taină sfântă, rânduind săvârşirea căsătoriei numai - 

între un singur bărbat şi o singură femeie şi ca cei 

CS să nu se poată despărți decât în cazuri 

e vină grea a unuia din soţi. Nunta închipueşte 

unirea dintre Hristos şi Biserică, de aceea sfântul 

apostol Pavel o numește „taină mare“. 

geapiStasi, piată
 ca şi noi „ortodocsi că despărţirea căsă- 

din soţi a călca Le POE iei “Totuşi pe a 

. 
jciei. Totuşi ȘI în asemenea Caz 

cei despărțiți trăesc numai deosebit unul de altul, dar se so0-, 

cotese tot căsătoriţi şi niciunul din ei nu se poate căsători a 

oua oară înainte de moartea celuilalt. 

93. Cari sunt datoriile ce curg din căsătorie? 

soțul şi „soţia, trebue să tră- 

cea mai deplină dragoste Şi 

altul, având ca pildă dragostea 

sfântul apo- 

„Cei căsătoriţi, adică 

iască toată vieața ÎN 

credință unul față de 

lui Hristos pentru Biserică, cum Zice 

„stol. Pavel: „Bărbaţi, iubiţi-vă femeile voastre, pre- 

cum şi Hristos a iubit Biserica“, (Efes. V, 25). A- 

mândoi sunt datori să-și crească copiii în frica de 

Dumnezeu. Apoi bărbatul, ca mai tare, trebue să 

fie blând cu femeiaa şi să-i. poarte grijă de toate, 

iar soția să se supună părbatului în toate cele drepte. 

94. Oare toți oamevii îrebue să se căsătorească? 

Căsătoria este aşezată de Dumnezeu pentru pă- 

strarea şi! înmulţirea neamului: Gmenesc, cum-s'a zis 

celor dintâi oameni: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi stă- 

pâniţi pământul: (Fac. 1, 28). Se poate zice dar că 

este o datorie pentru fiecare om de a se căsători. 

Cu toate acestea, dacă cineva vrea să se desăvâr-.



şească 'cât: mai “mult cu: putinţă în vieaţa” morală: şi socotește că legătura căsătoriei i-ar fi o piedică spre aceasta, îi -este îngăduit 'să: nu :se Xăsătorească; „dar fie că va trăi în lume, fie .că:se va retrage. la. măr. năstire':sau.:în singurătate, trebue 'să petreacă in cea mai. desăvârșită 'curăţie, căci altfel..se facă ' vinovat de un foarte mare Păcat. In âceastă privinţă,  sfâri- tul- apostol “Pavel, zice; 3. Celor. necăsătoriți ŞI Vă duvelor le zic:-Bine le este.de vor.rămânea ca mine (necăsătoriți), dar.. dacă nu :se pot înfrâna, câsato- rească-se, căci mai bine este a-se, căsători decât a se aprinde“ (1 Cor.. VII, 39). Ps 

Ei 

95. Ce este preoţia? e m 

" Preoţia este 
"gătiţi primesc, 
şi puterea de a 

sfânta taină în care cei. anume; pre- prin rugăciunea! episcopului, dreptil propovedui cuvântul lui. Dumriezeu, de a 'săvârşi sfintele taine. şi slujbe, bisericeşti şi..a conduce pe credincioși pe calea mântuirii. Acest! drept şi putere le Primeşte în mod deplin prin .hirotonie numai episcopul, pe când! preotul. este un idelegat al episcopului şi nu poate săvârşi hirotonia, sfinţirea mirului şi a antimisului; iar diaconul este numâi. aju- torul “preotului și “al episcopului, - neputând 'săvârşi nicio sfântă taină. 
XE 

„96. Când a aşezat Iisus IIristos taina preoţiei? 
"Cei dintâi “Preoţi creştini 
Lor le-a: dat Mântuitorul . j vedui cuvântul: dumnezeiesc şi a săvârşi sfintele tâine, când le-a zis: „Mergând; învăţaţi toate » neamurile, botezându-le "în numele 'Tatălui şi al Fiului şi al 

-au fost' sfinţii! apostoli. 
însărcinarea de-a' propo-
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Sfântului Duh“. (Matei XXVIII, î9), Lor Leia: dat 
puterea -.de-a ierta păcatele prin cuvintele: „Luaţi 

Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele, jertate, vor 

fi, cărora le veţi ţinea, ţinute vor fi“ (loan XX, 

22-23). Lor în sfârşit le--a dat dreptul de a conduce: 

pe credincioşi, când le-a zis: „Cine va asculta de 

voi, de mine ascultă şi cine se va lepăda de voi, de 

mine se lcapădă“ (Luca, X, 16). Dela ei această în- 

treită putere a trecut la urmaşii lor şi așa a ajuns 

preoţia până la noi şi se „va perpetua în veci: 

"97. Afară de preoţia ce se dă prin hirotonic mai 

este alta? a 

Sunt două feluri. de -preoţie: una care se dă prin 

hirotonie, adică prin punerea mâinilor şi prih rugă- 

ciunile episcopului și alta pe Care o „primeşte fie- 

care creştin odată cu botezul. Cea dintâi este preo- 

ţia propriu zisă, iar cea de a doua preoţia lăuntrică, 

duhovnicească sau obştească.  ... | 

“ Despre această a 'doua preoţie sfântul apostol Pe- 

tru, adresându-se tuturor creştinilor; zice: „Voi sun- 

teţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, 

popor al său dobândit, ca să vestiți în afară; Virtu- 

ţile celui care va chemat din întuneric la minunata 

lui lumină“. (1, Petru II, 9). Cuvintele dela urmă ale 

Apostolului ne arată în ce înţeles e preot fiecare cre- 

ştin, că adică fiecare este dator să răspândească în 

lume cuvântul despre învăţătura şi faptele minunate 

ale Domnului Hristos şi să strălucească printre, cei 

de ' altă . credinţă, cum strălucește lumina în întu- 

neric, -. a a 

Papistașii învaţă, ca şi noi, că preoţia are trei trepte: dia: 

conatul, predţia şi episcopatul. De fapt ci admit patru trepte, 

căci pun pe papă cu mult mai presus de episcop Şi-i recu- 

nosc drepturi pe care episcopii nu le au nici fiecare în parte, 

nici cu toţii la un loc, adică în sinod. n St 

” ” i Sag 

Catehismul creştinutal ortodox,



Protestanţii admit numai preoţia lăuntrică sau obştească, 
iar pastorii lor sunt simpli slujbaşi aleşi de popor şi în- sărcinaţi cu săvârşirea serviciilor. religioase şi cu propove- „” duirea cuvântului lui Dumnezeu. 

7. MASLUL. 
Ă 98. Ce este maslul? | 

Sfântul maslu este acea sfântă, taină în care creşti- 
nul. bolnav dobândeşte iertarea păcatelor şi sănă- 
tatea, trupească prin ungerea cu untdelemn sfințit şi prin rugăciunea preotului. 

99. De unde ştim, că această sfântă taină este așezată de Mântuitorul? | 
In sfânta Evanghelie, citim. că sfinţii apostoli un- 

- geau pe bolnavi cu untdelemn .şi aceştia se însănă- 
toşeau (Marcu, VI, 13), iar sfântul apostol Iacov scrie 

„. în epistola sa: „De este bolnav «cineva dintre voi, să 'cheme preoții Bisericii şi să se roage pentru el, un- gându-l cu untdelemn în numele Domnului“ (V, 14). De bună seamă că ceea ce făceau sfinţii apostoli cu toții şi ce sfătueşte sfântul Iacov, n'o făceau dela 
ei, ci din porunca Mântuitorului, căci altfel, ungerea cu untdelemn n'ar fi avut. puterea de a ierta păcatele 
şi a da sănătate trupească. 

100. Cum trebue primit sfântul maslu? 
Cel ce vrea să primească sfântul maslu, trebue 

mai întâi să-și fi mărturisit păcatele şi să fie însu- 
fleţit de cea mai arzătoare credință şi nădejde în 
bunătatea și mila lui: Dumnezeu. 

Papistaşii ' săvârșesc, sfântul maslu numai când omul este 
pe patul de: moarte. Din această cauză-l numesc „ungerea din 
urmă“, - : ” | Protestanţii nu recunosc sfântul maslu ca taină.



nezeu, Făcătorul său, spre a-şi lua plat 

 mănă-se trup . sufletesc, 'scula-se-va 

ARTICOLUL XI. 

„Aştept învierea morților. 

101. Ce se învâţă în acest articol? 

In acest articol, se spune că toți morţii vor învia 

cândva şi că. bunul creștin aşteaptă cu nerăbdare 

- ziua învierii, 

102.: Cum va învia omul, dacă e mort? 

Moartea nu este altceva decât. despărțirea. sufle- 

tului de trup. Ea face ca sufletul să se ducă la Dum- 

a după fap- 

tele pe care le-a făcut, iar trupul să se întoarcă. în 

pământ din care este alcătuit. Invierea va sta deci 

în unirea sufletului cu trupul cu care a vieţuit îm- 

preună pe pământ. Aceasta se vă face prin atot-: 

puternicia lui' Dumnezeu, care vă înjgheba din nou 

trupul din. elementele sale împrăștiate în pământ. . 

e nu vor mai “fi întocmal 
După înviere însă trupuril mal 

cum au fost pe pământ, ci vor fi duhovnicești ŞI 

nemuritoare, cum zice sfântul apostol Pavel: „Sea- 
trup  duhovni- 

cesc“, (1 Cor. XV, 44). . | 

103. Pentru ce mor toţi oameni? 

Toţi oamenii trebue să moară, pentrucă toţi au 

păcătuit în Adam. 

104. Pentru ce ne-a ascuns Dumnezeu ceasul 

“morţii? 

Dumnezeu ne-a ascuns ceasul morţii: 

a) pentru ca să-l cinstim şi mai mult ca pe. Stă- 

pânul cel preaînalt al vieţii şi al morţii;



b) pentru ca să fim pregătiţi de moarte în tot mo- 
mentul, şi , 
-€) pentru ca să micşoreze groaza ce simţim când 
ne gândim, că moartea se apropie. | 

Trebue dar să fim gata de moarte în orice clipă, 
fiind împăcaţi cu Dumnezeu, cu aproapele şi cu cu- 
getul nostru. DR a 

105. Care este starea sufletelor după moarte? 

După despărţirea lor de trup, sufletele sunt su- 
pusc judecății lui Dumnezeu şi-şi primesc fericirea 
său osânda meritată de faptele lor. Nici fericirea, 
nici osânda primită nu sunt însă depline şi de veci, 
ci numai în parte şi vremelnice, adică până la jude- 
cata, de apoi, când fiecare îşi va: primi plata deplină 
și veşnică. In acest timp, adică atât cât nu sunt 
unite cu trupurile, sufletele nu pot face nimic pentru 
„schimbarea stării lor din mai rău în: mai bine.. Nu- 
mai cei rămași în vieaţă pot dobândi dela Duimnezeu, 
prin rugăciuni şi milostenie şi mai ales prin adu- 
cerea jertfei cei fără de sânge, uşurarea de păcate 
a sufletelor celor răposaţi. Avem dar datoria .de a 
face pomeniri şi rugăciuni pentru cei răposați .şi a 
îngriji ca şi urmașii. noştri să facă pentru noi: acelăși 
lucru, după ce vom trece din această vieaţă.. 

Papistaşii învaţă, că afară de raiu şi de iad, adică de cele 
două locuri în care merg sufletele celor drepţi. și: ale: celor 
păcătoşi, mai este un al treilea loc mijlociu, numit focul cu- 
răţitor, în care se duc sufletele celor care nu şi-au făcut. în 
vicaţă osânda vremelnică pentru păcate. In acel” foc, sunt 
chinuite sufletele o vreme mai scurtă sau mai îndelungată, 
după greutatea osândei ce au .de ispășit și după aceea trec 
în raiu, ! 

106. Pentru ee trebue să învieze trupurile? . 

Este de trebuință să învieze trupurile, pentru. ca 
şi ele să fie părtaşe la fericirea sau munca; veşnică.
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Pe care o va primi sufletul, după cum părtaşe au 

ost cu el în vieața pământească. la faptele, bune sau, 

rele pe care le-a săvârşit. a 

107. Când va îi învierea trupuzilor? Pa se -) 

Inviereă trupurilor sau învierea. obştească * va fi 

la sfârșitul lumii. Când însă. va fi sfârşitul lumii. nu 

ştim, căci după zisa Mântuitorului, aceasta n'0, „ştiu 

nici îngerii lui Dumnezeu. din cer. ei 

108, Oare vor învia toţi morţii? Pa 

Desigur, toţi morţii. vor. învia, spre a-şi da seama 

de faptele lor înaintea. dreptului Judecător, iar viii 

care vor fi în vieaţă în ziua învierii obşteşti. se: vor 

schimba. într'o clipă, ca şi cei morţi, cum zice Apo- 

stolul: „Că nu toţi vor fi adormiţi, dar toţi. ne vom 

schimba într clipă la glasul trâmbiţei de apoi“, 

a Cor. XV, 15). 

ARTICOLUL 3 XI iti 

| | „Si. vieața veacului ce va: să fie. Amin. 

109. Ce se spune în acest articol? 

In acest articol se spune, că adevăratul creştin! 

aşteaptă. vieaţa de veci, "adică vieaţa fericită care 

va urma după. învierea morţilor și Şi după judecătă, de 

obşte. a SE 
op. tIaea pr. = 55 

110. Ce îcl va fi vieaţa de veci? 

Vieaţa de veci va fi, pentru cei care au iubit pe 

Dumnezeu şi au păzit poruncile” sale în vieaţa pă- 

mântească, fericire fără sfârşit şi atât de mare, că
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mintea omenească nu și-o poate închipui, cum! zice” 
Apostolul: „Ceea ce ochiul n'a văzut şi urechea n'a 
auzit şi la mintea omului nu s'a suit, aceea a pre- 
gătit Dumnezeu celor ce-l iubesc pe Dânsul“, (1 
Cor. II, 9). | | | 
Ea va sta mai ales în unirea cu Dumnezeu prin 
dragoste, în privirea feţei lui şi în împărtăşirea de 
bucuria şi slava veşnică dimpreună cu îngerii și cu 
sfinţii. Pai - Sa 
Nu toţi drepţii însă vor fi la fel de fericiţi, ci fe- 

ricirea fiecăruia va fi potrivită cu meritele sale, cum 
iarăşi zice Apostolul: „Alta este strălucirea soarelui, 
„alta a lunii şi alta a stelelor, că stea de stea se deo- 
sebeşte în strălucire. Aşa şi la. învierea morţilor“, 

„(I Cor. XV, 41-42). 

111. Care va îi soarta celor păcătoşi în vicaţa 
viitoare ? | _ | o 

Păcătoşii nu vor pieri după învierea, şi judecata 
de apoi, ci vor trăi și ei în veac, dar nu spre a fi 
fericiţi, ci spre a fi munciţi deapururi după faptele 
lor, la un loc cu diavolii. De aceea vieaţa lor nici 
nu se numește vieaţă veşnică, ci moarte veşnică. 

112. Ce însemnează cuvântul Amin, dela sfârşitul 
Crezului? 

Cuvântul Amin este un cuvânt evreesc şi însem- 
nează „Aşa să fie“ sau „Aşa este“ şi sa pus aici, 
spre a arăta, că noi trebue să credem neclintit toate 
cele ce mărturisim în Crez. 

fat zi
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teptăm cu încredere ca Dumneze 

  

  

II. NĂDEJDEA. 

113. Ce este nădejdea? . 

Nădejdea este un dar dumnezeiesc, prin care. aş- 

u să aducă la înde- 

tru mântuirea şi feri- 
plinire tot ce a făgăduit pen 

şi în cea viitoare. Nă- 
cirea noastră în vieața aceasta 

dejdea creştină are ca temelie pe lisus Hristos care 

ne-a dat făpgăduiala” vieții de veci (Timotei -Î, I), 

şi ne-a asigurat că „orice vom cere în numele Său, 

vom dobândi“. (Ioan, XIV, 18). Ea este .nedespăr- 

țită de credinţă, peste care se clădeşte şi o desăvâr- 
' 

"Şeşte. 

114. In ce se cuprinde nădejdea creştină? 

Nădejdea creştină se cuprinde în rugăciune şi în 

cele nouă fericiri. 
Lă 

115. Ce este rugăciunea ? 

Rugăciunea este înălţarea sufletului către Dum- 

nezeu, spre a-l lăuda, a-i cere ceva, sau a-i mulţumi 

pentru binefacerile ce ne-a dat. Ea este dar de trei 

feluri: de laudă, de cerere şi de mulţumire.



116. Pentru ce trebue să ne rugăm? 

Trebue să ne rugăm, pentrucă rugăciunea ne a- 
propie de Dumnezeu şi ne face mai evlavioşi și mai 
hotărîţi în lupta împotriva răului. ŞI în săvârşirea 
binelui; pentrucă 'ne mângâie şi ne întăreşte în ne- 
norocire şi ne ajută în strâmtorare şi pentrucă prin ea dobândim şi păstrăm harul dumnezeiesc trebuitor 
pentru mântuire. 

117. Cum trebue să ne rugăm? 
Trebue să ne rugăm:! | | a) cu luare-aminte şi cu cuviință, adică să avem gândul îndreptat spre Dumnezeu şi spre cele ce ro- 

stim, iar nu aiurea; at 
-:b) cu umilinţă, adică să ne recunoaştem slăbiciunea 
şi nevrednicia: înaintea . lui. Dumnezeu “şi să nu. so- 
cotim,: că: ni se cuvine: orice vom cere, ci să aştep- tăm ca“ Dumnezeu să ne împlinească cererea: când și cumva voi E]; -. , Sai 
-"€) cu încredere, adică să nu. ne îndoim, că .Dum- - Dezeu va asculta rugăciunea. noastră şi o va împlini într'un “chip oarecare, dacă ea. va fi dreaptă şi folo- 
sitoare de suflet; și | E: d) stăruitor, adică să nu încetăm a ne ruga, chiar dacă rugăciunile de mai 'mainte nu ne-au fost as- 
cultate. | ă : 

“us. 

4 , 

Când trebue să ne rugăm? 
, PE , 

Mântuitorul ne îndeamnă -să ne rugăm fără în- 
cetare (Luca XVIII, 1), căci rugăciunea, este pentru 
suflet, ceea ce respirația este pentru trup şi pentrucă 
orice am face, putem să 'ne înălțăm în acelaşi timp 
mintea :la Dumnezeu şi deci să: ne rugăm îîn tot 
momentul. Dacă nu facem aceasta, trebuie neapărat
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să ne rugăm cel puţin dimineaţa și seara, la aşezarea 

și scularea dela masă, oridecâteori începem sau 

sfârşim un lucru şi în orice împrejurare fericită sau 

nefericită. Mai ales în Duminici şi sărbători trebue 

să ne rugăm mai mult şi mai cu căldură, căci ace: 

stea sunt zile de întărire sufletească. 

119. Unde trebue să ne rugăm? 

Este îngăduit să ne rugăm în orice loc ne-am 

afla. Când suntem la noi acasă, să ne rugăm în sin- 

gurătatea camerei noastre, cur .ne: învaţă ..Domnul 

Hristos. (Matei, VI, 6), iar când suntem „pe drum, 

sau la lucru, să ne rugăm unde ne găsim. In Dumi- 

nici şi sărbători însă trebue să ne ducem la bise- 

rică și acolo să ne rugăm împreună cu ceilalți. cre- 

ştini, căci rugăciunea obştească sporește pietatea. î- 

nimii, 
er. 
. „de 

ee 
1. 

  

+ 120. Care, este. cca mai „potrivită rugăciune? -:2 

„Cea mai potrivită rugăciune: este „TATĂL NO- 

STRU“, sau „rugăciunea domnească, numită -astfel 

pentrucă este. dată de însuşi Mântuitorul -Hriștos. 

Ea sună astfel: „Tatăl nostru carele „eşti. în „ceruri, 

sfinţească-se numele tău; vie împărăția ta; facă-se 

voia ta, precum în cer așa şi pe pământ; pâinea noa- 

stră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi. ne: 

iartă greşalele noastre, precum ȘI noi iertăm celor 

ce ne greşesc nouă; şi nu ne duce în ispită, ci:ne 

izbăveşte de..cel rău. Că a: ta este împărăţia .și. pu- 

terea şi slava, -a Tatălui şi a Fiului. şi. a ;Sfântului 

Duh, acum și pururea şi în vecii vecilor. Amin“. ...-



EXPLICAREA - 
RUGĂCIUNII „TATĂL NOSTRU”. . 

121. Câte părţi are rugăciunea domnească ?. - - 

„Rugăciunea domnească are trei părţi: chemarea, 
cererile” şi încheierea. 

122. Care. este chemarea? 

Chemarea sunt cuvintele: „Tatăl nostru carele eşti 
în ceruri“, E 

123. Pentru ce numim pe Dumnezeu „Tatăl 
nostru” ? o 

Numim pe Dumnezeu „Tatăl“, pentrucă El a fă- 
cut, ține şi cârmueşte lumea şi pentrucă noi, cre-. 
ştinii, am primit în deosebi dreptul de a ne numi fii 
lui Dumnezeu, pentru cuvântul că ana crezut în isus 
Hristos, Fiul Său. Şi zicem „Tatăl nostru“, iar nu 
„Tatăl meu“, chiar şi când ne “rugăm fiecare în 
parte, pentrucă, rostind această rugăciune, nu ne ru- 
găm fiecare numai pentru noi, ci pentru toţi oamenii. 

124. De ce zicem „Carele eşti în ceruri”? 

Zicem de Dumnezeu, că este în ceruri sau îl nu- 
mim Tatăl ceresc, mai întâi spre a nu-l confunda 
cu părinții noștri de pe pământ şi al doilea, pentru . 

„ca atunci când ne rugăm, să nu ne gândim la cele 
pământeşti, ci numai la cele cereşti.



e 

  

- facem numai fapte bune, aşa încât pri 

"nezeu, să se întindă peste tot pămân 

CEREREA |. 

125. Cererea întâi este: „Sfinţească-se numele 
Dag ă 

. . . 

tău”, 

Prin această cerere, rugăm pe Dumnezeu .să ne 

dea harul Său, nouă şi tuturor oamenilor, ca să 

n faptele noa- 

stre şi pentru ele oricine să preamărească sfântul 

nume al Domnului. 

CEREREA II. 

126. A doua cerere este: „Vie împărăţia ta”, : 

In această cerere, ne rugăm pentru trei lucruri: 

a) ca Biserica sau împărăția văzută a lui Dum- 

tul, să cuprindă 

în sânul ei întreaga omenire; | 

b) ca împărăţia cea nevăzută a harului dumne- 

zeiesc să stăpânească în inimile noastre, adică Dum- 

nezeu să ne dea. puterea .de a vieţui potrivit porun-“ 

cilor 'sale; şi “ i 

Cc) ca să ne facem f 

Dumnezeu, adică părtași ai 
ii ai împărăției viitoare a lui 

fericirii 'de veci. 

CEREREA III. 

127. A treia cerere este: „Facă-se voia ta, pre- 

cum în cer aşa și pe pământ”. 

In această cerere, ne rugăm lui Dumnezeu să ne 

dea ajutorul harului său, ca să împlinim pe pământ 

sfânta Sa voie, aşa cum 0 împlinesc îngerii în ce-. 

TUrI, 
|



— 60 — 

128. Cum împlinim “voia lui Dumnezeu? 

” Implinim voia lui Dumnezeu, dacă urmăm porun- 
“ăile Sale şi ascultăm de sfatul şi îndemnul mai.ma- 
rilor noștri; dacă primim fără murmur toate încercă- 
rile la care EI ne supune, fie ca pedeapsă pentru.pă- 
catele noastre, fie .ca să ne întărească în. calea bi- 
nelui. Și . dacă socotim! ca un dar al său "bunurile de 
care -ne împărtășim în vieaţă. ŞI nu ne pierdem cum- 

pătul când înnotăm în belșug şi mulțumire. : Pilda 
cea mai desăvârşită de împlinire a voiei lui Duim- 
nezeu, ne-a dat-o Mânţuitorul, Hristos și după El 
sfinții în deobşte. -:: -- 

LL CEREREA IV. | 

199. “A patra cerere esto: “Pâinea noastră cea 

de''toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi”. . : . 

“In “această: cerere, rugăm pe Dumnezeu să ne dea 
, tot: „ce .este: de. trebuință pentru întreținerea şi spo- 

rirea bunei stări a: sufletului şi a trupului, cele două 
părţi care alcătuesc fiinţa noastră. Adică ne.:rugăim 
pentru: luminarea şi.. îmbogățirea minţii, pentru buna 
îndrumare: a :inimii şi pentru întărirea voiei,. cum 
și pentru sănătate, hrană trupească, îmbrăcăminte, 
locuinţă şi tot ce este de-trebuinţă în vicaţa de toate 
zilele. 

“130. De ce cerem numai pâine. și nu cerem 
și celelalte bunuri de care avem trehuinţă ? 

> oc. 
“Mântuitorul: întrebuinţează numai cuvântul pâine“, 
pentrucă. vrea să ne înveţe a ne ruga numai: pentru 
ceearce este de neapărată trebuinţă în vieaţa de toate 
zilele.



Noi. însă nu 'trebue: să. râvnim: pe 

mai scumpe şi. mai mari şi ca să ave 

„Dumnezeu şi să-i, cerem   

[
o
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- Precum. sunt. multe .feluri de bucate „cu. care::se 

poate hrăni 'omul, dar pâinea este hrana cea mai 

simplă şi totuşi. cea mai. de căpetenie, de care nu ne 

putem lipsi niciodată, tot astfel sunt şi multe feluri de 

haine; locuinţe şi. alte “bunuri: trebuitoare în vieaţă. 

cele mai luxoase, 

m de toate din 

belşug, ci să ne mulţumim cu cele mai modeste ȘI 

să nu dorim mai mult decât ne este de neapărată 

trebuință. Aceasta nu însemnează, că avuţia “este un 

rău şi că Dumnezeu opreşte îmbogățirea, ci că nu 

trebue să purtăm grijă în primul rând de bunurile 

materiale, ci „să căutăm mai întâi împărăţia lui Dum- 

mezeu şi dreptatea Lui şi celelalte vor urma,: cum. 

zice: Domnul Hristos, adică să ne gândim mai întâi 

la Dumnezeu şi: la suflet şi trebuinţele lui şi după 

aceca numai lă trup. 
e 

“131.: Oare: numai pentru 0 zi tvebue să :cerem 

cele: trebuitoare; sufletului și trupului? 

Cuvântul „astăzi“ din această cerere are două în- 

țelesuri: a 

a) înţelesul de zii» adică trebue să ne rugăm lui 

în fiecare zi cele cuprinse 

A 1 
în această cerere; - : 

b) înţelesul de „visaţă. pământească“, adică cerem 

dela Dumnezeu toate cele ce ne sunt de trebuinţă 

în vieaţa pământească şi pentru toată “durata ei. 

CEREREA V.. 

132. A. eineia Cerere. este: „Şi. ne iartă gre- 

şalele noastre, precum. Și noi iertăm celor ce ne 

greşese nouă”. 
ae 

Aci rugăm pe Dumnezeu să ne ierte greșalele! şi 

ne 'legăm să iertăm şi noi celor ce ne greşesc nouă.
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Mântuitorul spune, că, dacă nu iertăm greşalele se- - 
menilor noștri; nici Dumnezeu nu ne iartă nouă pe: 
ale noastre. El spune chiar mai mult. El învaţă, 
că Dumnezeu nu primeşte nici “darul aceluia care 
este supărat pe fratele său. Când zicem dar „precum 

"şi noi iertăm celor ce ne greşesc nouă“, nu ne luăm 
numai îndatorirea a ierta în viitor pe cei care ne-ar 
greşi cu ceva,. ci mărturisim că am iertat deja, că 
obicinuim să iertăm totdeauna pe cei câre ne gre- 
şesc, căci iertarea, noastră trebue să premeargă ier- 
tării ce cerem dela Dumnezeu şi dacă n'am. făcut-o, 
ne rugăm în zadar. 

Iertarea greșalelor aproapelui este o condiţiune ne- 
apărată pentru bunul traiu al oamenilor în societate. 
Dacă oamenii: nu şi-ar ierta unii altora greşalele, 
ar trebui să stea veşnic în ceartă şi în războiu, şi 
traiul laolaltă ar fi cu neputinţă. Trebuie însă să 
învăţăm ŞI să povăţuim pe cei care-i iertăm, ca să 
nu mai. greşească şi când greşalele sunt mari, să le 
aplicăm chiar pedepse ispăşitoare, căci altfel îi nă- 
răvim. | | 

CEREREA VI. 

133. A şasea cerere este: „Şi nu ne duce în 
ispită”, a 

In această, cerere, rugăm pe Dumnezeu să ne fe- 
rească de ispitele care au ca țintă pieirea noastră 
şi să ne dea harul Său, ca să ieşim biruitori din 
ele, atunci când El ne îngăduie. 

134. De unde vin ispitele, pentru co vin şi c cum 
le înlăturăm ? 

Ispitele sunt de două feluri: In înţelesul de încer- 
care pentru întărirea credinţei, ele vin dela Dumne-



  

2U, 
i , 

Astfel a fost ispita lui lov, a Mântuitorului În 

usti d ete. In înţelesul de amăgire, de cursă întinsă 

prile pre a-l pierde, sufleteşte, cle vin din pro- 

stre dorinţe şi pofte desordonate, dela alţi 

- oameni și dela diavolul. 
Ac : AR 

de ui „al doilea fel de ispite sunt ispite rele și de 

veni isoitele Dumnezet să ne scape. Orideunde ar 

duirea lui e e rele, ele nu ne vin decât-cu îngă- 

a) pentru umnezeu şi Dumnezeu" le îngăduie: 

stră. fată ca să pună la încercare credința noa- 

: aţă de El; şi Ma 

da Ki pu ca meritul nostru 

De SAN VIn BEN, 
| 

prilej ca ispita în sine nu este un păcat, ci numai 

fare şi E păcat pentru cei slabi şi prile) de înăl- 

De is n pe cei tari în credință. , 

A E a „scăpăm prin priveghere. şi rugăciune, 

să mu cădetă ntuitorul: „Priveghiaţi şi vă rugaţi, câ 

adeţi în ispită“ (Matei, XXXVI, 41). - 

CEREREA VIL 

Ci ne izbăveşte de. 

să fie şi mai mare, 

135. A şaptea cerere este: » 

cel rău”. 
ezeu să ne scape 

xtămător pentru sufletul şi 

entru trup „boalele, 

diavolul şi mun- 

In această cerere, rugăm pe Dumn 

de tot.ce este rău şi v 

trupul nostru cum sunt d. p. P 

foametea, războiul. ş. â- păcatul, 

cile iadului pentru suflet. 

136. Care este îneheicrea ? 

Incheierea este: „Că a ta este împărăția şi: pute» 

rea şi slava: a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, 

ecii vecilor. Amin“. In ea 

acum Şi pururea şi în: V 

ne 'exprimăm încrederea, Că Dumnezeu ne va da
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tot ce.i-am cerut în rugăciunea'.domnească, pentrucă 
- Elzeste stăpânul :lumii și Tatăl nostru: care poate 
tot ce. voieşte.. . „ a 

| FERICIRILE, : 

“437. Care fericiri sut? 
Fericirile făgăduite de Domnul nostru lisus Hri- 

stos în predica- sa de: pe munte sunt nouă: : 

| FERICIREA 1..:- 

„138. Antâia îericire este : „Ferieiţi eci săraci cu 
duhul, că. a. acelora este împărăţia eciurilor”. .." 

Prin cuvintele „săraci: cu "duhul“ se înţeleg acei: 
oameni : care “niciodată nu socotesc, că au agonisit 
din destul învățături folositoare, depririderi. frufnioase, ' 
fapte bune şi tot felul de comori sufleteşti şi nicio- 
dată nu se îngâmfează cu ceeace au, niciodată nu se 
dau lenei, ci necontenit -se străduiesc pe calea bi- 
nelui şi roagă stăruitor pe Dumnezeu să le dea aju- 
torul Său, ca să o scoată la bun. sfârşit. Acestor 
suflete, veşnic frământate de dorul de mai bine, Mân:: 

„tuitorul le. făgădueşte: odihna .şi fericirea . vieţii de 
"veci, căci acesta, este înţelesul de .aici .al zicerii. „îm 
părăţia . cerurilor“. 

FERICIREA 11. 

139. A doua fericire este: „„Fericiţi cei ce plâng, 
că aceia se vor mângâia”. 

„a - 

Inţelesul acestei fericiri este, că -cei care plâng, 
adică: se. căesc de păcatele făcute; vor dobândi mân- 
gâiere sau iertare. Nimeni nu trebue dar să desnă-
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dăjduiască din cauza păcatelor ce a făc cut şi să cadă; N 
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în nepăsare şi nelucrare, ci numai Şi 
chip sincer şi Dumnezeu îl va ajuta 

FERICIREA Il. 

140. A treia fezicire este: „Fericii cei” blânzi, 
p "că aceia vor moşteni pământul”. 

if Blândeţea este o însușire a sufletului, neapărat 

N MI trebuitoare pentru bunul traiu al oamenilor laolaltă. * 
| Dacă în societate n'ar fi şi oameni blânzi, care să 

i “ îndure fără murmur vorbele aspre şi nedreptăţile ce- 
lor răi și violenţi, care să răspundă cu o vorbă bună 
la. insulte, cu un surâs la ameninţări, care să ştie în- 
totdeauna să potolească pornirile celor pătimaşi: şi 
să pregătească în tot locul un fel de atmosferă caldă 
şi aromată, atunci de sigur certurile:și scandalurile 

„mu sar':mai sfârşi şi traiul pe pământ ar fi de ne- 
suferit.. Pentru acest cuvânt, Mântuitorul fericește 
pre cei blânzi, făgăduindu-le stăpânirea pământească, 
adică fericirea chiar şi în această vieaţă, pe lângă 
cea: din vieaţa viitoare, pe care :şi-au asigurat-o.. Şi 
întradevăr, cel blând împărăţeşte pe pământ, căci 
oricât de neînsemnat ar fi locul ce ocupă, el este 
iubit şi. cinstit de toţi, e mulţumit: în sufletul său şi 
dacă îi i lipsește ceva, uşor găseşte, 
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FERICIREA IV. 

MILA patra fericire este: „Fericiţi cei ce îlă- 

mânzese şi inseloşeazăi de dreptate, că aceia se vor 

si itura”, o a
 

o
p
 

a
r
 

O
R
 
m
a
   

Această fericire privește nu numai pe aceia care 
sufăr tot felul de nedreptăţi și de aceea doresc drep- 

D
R
 

*  Catehismul creștinului orlodox, , Ă 3
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tatea. cum doreşte cel flămând pâine şi cel însetat apă, ci mai ales pe cei care sunt dureros impresionați 
de observarea nedreptăţii ce domneşte între oameni, aproape oriunde ne aruncăm privirile şi care doresc din toată inima ca, nedreptatea. să ia sfârşit cât mai de grabă. Şi unii şi alţii se vor sătura de ceea ce doresc, căci Dumnezeu judecătorul, cel nepăr- tinitor, va ține judecată, va da dreptate tuturor celor “ce au fost lipsiţi de ea.și va pedepsi cu asprime pe săvârșitorii de nedreptate. _ 

FERICIREA V. 
142. A cincia icricire este : „„Fericiţi cei milos- tivi, că aceia se vor milui”. | 
Milostivi se zic acei oameni care dau din inimă tot „ajutorul ce pot celor care se află în nevoie şi neno- rocire.. Milostenia izvorăşte din dragoste şi este tot atât de; folositoare şi celui ce o: primeşte ca şi celui „ce.o,face, Milostivul va fi: la: rândul său miluit de Dumnezeu atât în vieaţa aceasta, cât şi la judecata de apoi. Faptele milosteniei sunt de două feluri: unele care . privesc : sufletul și altele care privesc trupul. Dintre, cele. care privesc sufletul cele mai - însemnate sunt: 4) întoarcerea celor rătăciţi şi aducerea lor pe calea cea dreaptă; b) învăţarea celor neştiutori şi. nepricepuţi; c) sfătuirea celor ce au trebuinţă de sfat; d) rugăciunea către Dumnezeu pentru aproa- pele nostru; e) mângâierea celor întristaţi; . f) răs- plătirea răului cu bine; .g) iertarea greşalelor împo- triva noastră. Cele mai însemnate fapte de milostenie cu privire la trup sunt următoarele: 4) ospătarea celui flămând; 5) adăparea celui însetat; C) îmbră- carea celui gol; d) cercetarea celor dia închisori; 

i
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e) cercetarea celor bolnavi; f) găzduirea călătorilor;- 
9) îngroparea celor ce au murit în sărăcie sau pe 
care n'are cine să-i îngroape. 

FERICIREA VI. 

143. A şasea fericire este: „„Ferieiţi cei curaţi 
cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu”. 

Aci se fericesc cei cu inima curată, adică cei care 
“alungă din inimă orice gând sau dorinţă rea. Ace-: 

„ stora li-se făgădueşte ca plată vederea lui Dum-: 

  

nezeu, adică petrecerea împreună cu Dânsul, ceea . 
ce este cea mai mare fericire în. vieaşa viitoare. 

. FERICIREA VII. 

144. A șaptea fericire este : „Fericiţi făcătorii 

de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema”. 

Pacea, este cel dintâi lucru de care aşezările ome- 
„neşti mari şi mici au neapărată nevoie, ca să poată | 

înflori. Cine ajută la păstrarea păcii. a bunei înţe- 
legeri, acolo unde ea domneşte şi la 'întronarea ei 
din nou acolo unde afost turburată, acela face oa- 

“menilor nespus de mare bine şi dobândește drep-- 
tul de a se numi „„Fiul-lui Dumnezeu“, nume care 

ne aminteşte de adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, 
de Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit în lume” 
spre a aduce pacea. între: oameni. 

FERICIREA VIII. 

145. A opta fericire este: „Fericiţi eci prigoniţi 

pentru dreptate, că a. acelora . este împărăţia ce- 

„vurilor”, 

În ea se fericesc cei prigoniţi pentru dreptate, 
adică pentrucă au mărturisit adevărul și li se făgă-
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dueşte — 'ca și celor săraci cu: duhul — împărăţia * cerurilor. - IE 

FERICIREA IX. 

"146. A noua fericire este : „Ferieiţi veţi îi când 
vă vor ocări și vă vor izgoni şi, minţind, vor zice 
tot cuvântul rău împotriva voastră din pricina mea. 

* Bucuraţi-vă si vă veseliți că plata voastră multă 
este în ceruri”. a ie 

Aci se fericesc cei care, îndură tot. felul de .prigo- niri din cauza sau pentru numele lui Hristos, adică pentrucă sunt creştini şi li-se' făgădueşte mare răs- plată în cer. 5 

„147. Ce trebue să. socotim îndeobşte despre fap- tele. pentru care se făgădueşte fericirea ? i 
Trebue să socotim, că aceste fapte: bune sunt aşa: de strâns legate între ele, că cine are cu adevărat. „una, le 'are şi pe celelalte şi cui îi lipseşte una, îi lipsesc toate şi că ele -aduc ca. plată: celor ce le. fac nu numai fericirea veşnică sau cerească, ci. şi pe cea trecătoare sau pământească, lată - dar că bunul creştin -poate fi fericit şi în vieaţa aceasta ȘI - în cea “viitoare, pe când păcătoşii vor fi nefericiţi - în vieaţa viitoare Şi: sunt-nefericiţi de cele mai multe: ori şi în această vieaţă. - 

 



    

  

III. DRAGOSTEA. 

148. Ce este dragostea? 

Dragostea este un dar dumnezeiesc, prin care ne 
simţim îndemnați să iubim pe Dumnezeu ca binele 
nostru cel mai înalt și să împlinim tot ce poruncește 
El pentru mântuirea şi fericirea noastră şi a aproa- 
pelui nostru. Ea se arată, îndeosebi prin fapte bune 
şi întregeşte credinţa şi nădejdea, desăvârşind mân- 
tuirea, 

149. Pe- eine trebue să iubim? 

Trebue să iubim pe Dumnezeu, pe aproapele no- 
"stru şi pe noi înşine, căci așa ne-a poruncit Domnul 
Hristos. „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din 
toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul 
tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi“ (Matei 

XXII, 37). 

150. Pentru ce trebue să iubim pe: Dumnezeu 

mai presus de toate? 

Trebue să iubim pre Dumnezeu mai pre sus de 
toate, pentrucă El ne-a făcut, me ţine și.ne dă tot 
felul de bunătăţi, îngrijindu-se mai ales de mântuirea 
şi i fericirea noastră, 

_
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151. In ce ehip îşi arată omul dragostea - către 
- Dumnezeu? a 

- Omul îşi arată dragostea către Dumnezeu, dacă-i 
împlinește poruncile. ă | 

„192. Care sunt poruneile dummezeeşti cele mai 
însemnate? - 

Dumnezeu şi-a spus voia-sa în-cele 10 porunci pe care le-a dat lui Moisi pe muntele Sinai şi-pe care lisus Hristos le-a exprimat mai pe scurt şi le-a. re- 
comandat urmașilor săi în cuvintele: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot Sufletul tău şi din tot. cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi“, Sci 

EXPLICAREA CELOR ZECE PORUNCI. 
153. Cum se împart cele 10 porunei? 
Cele zece porunci se împart în două: cele patru dintâi cuprind datoriile către Dumnezeu, iar cele şase din urmă, datoriile către aproapele. Aşa au şi fost “ele scrise pe cele două table de piatră pe care au 

fost date lui Moisi. 

PORUNCA Li 
154. Cea dintâi din porunci este pe scurt aceasta : 

„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Să nu ai alţi 
dumnezei afară de mine”. 

155. Ce poruncește Dumnezeu în această poruncă ? . 
__In această poruncă, Dumnezeu ne descopere,, că. EI singur este Dumnezeu adevărat, căruia se cuvine
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cinstea și slava dumnezeiască. Ne poruncește ca nu- 
mai Lui să ne închinăm, în El să credem, pe EL. 
să-L, iubim şi în El să nădăjduim şi opreşte păcatele 
împotriva credinţei, iubirii şi nădejdii : în - „Dumnezeu. 

156. In câte . feluri putem să cinstim pe Dum- 

nezeu? 

„Pe Dumnezeu putem şi trebue să-L, cinstim în 
două feluri: a) lăuntric, afierosindu-i toate gându- 
rile, simţirile și dorinţele noastre şi b) văzut, măr- 
turisindu-l şi nelepădându-ne de EI, oricare ar fi 
prigonirile. ce am înduia şi luând parte la sfintele. 
slujbe rânduite de EI şi de sfânta Sa Biserică. 

157. Cum s se , păeătueşte împotriva credinţei în 

Dumnezeu? | 

Impotriva credinţei în Dumnezeu: păcătuiesc mai 
întâi ateii, adică cei care nu cred că este Dumnezeu; 

apoi păgânii şi idololatrii,- adică cei care se închină 
la zei mincinoşi; după aceea  ereticii, adică cei care 
cred altfel decum învaţă “adevărata Biserică şi în 
sfârșit toţi câți aleargă la descântece, vrăjitorii, far- 
mece şi sunt stăpâniţi de credinţe deşarte. 

* 

158. Cine păcătueşte împotriva nădejdii i în Dym- 

nezeu ? - 

Impotriva nădejdii în Dumneseu păcătueşte întâi 
_cel care se conduce de nădejdea greşită, că oricât : 

ar. păcătui de mult, Dumnezeu îl va ierta, fără ca 
el să dea semne: de îndreptare, căci Dumnezeu este” 
bun, și al doilea cel care, dimpotrivă, pierde orice 

"nădejde că Dumnezeu îl va ierta şi din această pri- . 

cină nu se mai osteneşte pe calea binelui. 
„2
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"159. Cine păcătuește împotriva dragostei eălre 
Dumnezeu ? . 

__ Împotriva dragostei către Dumnezeu păcătuesc cei 
care urăsc pe Dumnezeu, sau care se iubesc pe sine 
ori lumea mai mult decât pe Dumnezeu. Astfel cel 
care huleşte şi înjură pe Dumnezeu arată prin faptă 
că-l urăște. Ingâmfatul, care se preţueşte pre sine 
peste măsură nesocoteşte pe Dumnezeu, iar. sgâr- 
citul iubeşte banii, lacomul mâncarea și băutura mal 

mult decât pe Dumnezeu. 

_160. Se cace oare a ne închina îngerilor și siin- 
ților ? | 

Da. Trebue să ne închinăm şi îngerilor şi sfin- 
ților, pentrucă închinarea ce le-o dăm lor este deo- 
sebită de cea pe care o dăm lui Dumnezeu. Pe în- 
geri şi pe sfinţi îi-rugăm numai .ca pe unii ce sunt 
aproape de Dumnezeu, să mijlocească la EI prin 
rugăciunile lor pentru noi, iar nu să ne. ajute cu pu-. 
terea lor. Şi pe unii şi pe alţii nu-i socotim dar ca 
Dumnezeu. şi nu-i adorărm, ci' numai îi. venerăm, a- 
dică le arătăm respect, cum arătăm şi oamenilor în 
vieaţă, care aduc servicii însemnate Bisericii sau ţării, 
ori se disting prin învățătură, înţelepciune sau vir- 
tute îndeobşte.. | - 

"PORUNCA II]. 

161. A doua poruncă este: „Să nu-ţi faci chip 
cioplit, nici asemănare vreunui lucru ce este în 
cer sus, pe pământ jos, în apă sau sub pământ; 
nici să te închini sau să servești lor”, . . 

162, Ce ne învaţă această poruneă? - | 

e închi- 
ăcute de mâna ome- 

Această poruncă învaţă: că nu 'trebue să n 
năm la idoli, adică la lucruri f
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nească şi socotite ca dumnezei. Inchinarea la idoli 

sau idololatria era foarte răspândită pe vremea când 

a dat Dumnezeu poporului evreu cele 10 porunci prin 

Moisi, de aceea se atrage deosebită” luare-aminte a 

fiilor acestui neâm, să se ferească de ea. Şi azi mai 

“sunt încă neamuri prin nordul Asiei, prin inima A- 

fricei şi prin insulele Oceaniei, care se închină la 

idoli. Dar forme de idololatrie foarte răspândite. şi 

printre noi sunt: lăcomia de mâncări şi băuturi, căci 

„Dumnezeul lacomului este pântecele“, cum zice A- 

postolul (Fil. III, 19); iubirea de bani, pe, care iarăşi 

Apostolul o numeşte „închinarea la idoli“. (Col. LII, 

5); trufia sau prețuirea de sine peste măsură, precum 

şi credinţa în ursită, în descântece, în vrăji, în vor- 

birea cu morţii, ş. a. Sa 

163. Oare cinstirea icoanelor nu este oprită de 

Cinstirea icoanelor nu este oprită de această po- 

runcă, pentrucă noi nu ne închinăm lemnului sau 

văpselelor din care sunt făcute ele, nici chipului în- 

fățişat de ele, ci sfinţilor pe care ele îi înfăţişează. 

Icoanele sunt pentru noi numai un îndemn, ca să 

ne putem înălța mai “uşor mintea la sfinții cei aleşi 

şi bine plăcuţi ai lui Dumnezeu, spre a lua îndemn,” 

să facem şi noi fapte la fel cu ale lor. Pentru neştiu- 

torii de carte, sfintele icoane sunt ca o-carte în care 

oricine poate citi. Afară de aceasta, ele sunt po- 

doaba cea mai potrivită pentru sfintele lăcașuri şi 

pentru casele creştinilor. 

Papistaşii şi protestanții păcătuesc împotriva acestei po- 

runci, pentrucă ei primesc în biserică tot felul de statul ale 

Mântuitorului și ale sfinţilor. Pe de altă parte protestanții 

„nu, dau icoanelor cinstea cuvenită, ci le socotesc ca lucruri 

de podoabă-ale sfintelor locaşuri. Unii dintre ei — cum sunt 

„calvinii şi adventiștii — nici nu vor să audă de icoane. 

x
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PORUNCA III. 

164. Porunea a treia. este: „Să nu iei”numele 
Domnului Dumnezeului tău în deșert”. 

165. Ce învaţă această poruncă? 

Această poruncă învaţă că nu trebue să luăm în 
„deşert, adică să nu necinstim numele lui Dumnezeu. 

„Se ia în deşert numele lui Dumnezeu: | , 
a) Când se rosteşte cu uşurinţă “sau în glumă, la 

-mân:e, ori în lucruri neînsemnate; o 
„b) când se insultă sau se ia în bătaie de joc; 

C) când se întrebuinţează ca blestem; 
d) când se jură fals şi : . -: 
2) când .se calcă o făgăduială în toată forma. 

„166. Jurământul este dar oprit cu desăvârşire? 

Nu. Jurământul nu este oprit. El este un act sfânt, „. căci luând pe Dumnezeu ca martor pentru adevărul 
ziselor noastre, recunoaştem că el este adevărul în- suși și preaînaltul nostru Stăpân. De aceea jurămân- - 
tul este îngăduit, cu condiţiunea ca cel ce jură să 
spună numai adevărul Și ca chestiunea în care se 
jură să. fie o chestiune însemnată, iar nu un luciu 
de nimic. In sfânta Scriptură găsim adesea, că Duni- 
nezeu însuși s'a jurat. Mântuitorul de asemeni nu s'a ferit să răspundă la întrebarea cu jurământ a 
arhiereului iudaic, iar sfinţii apostoli au jurat, când trebuinţa a cerut. “Trebue însă să fugim de jurămân- „tul mincinos şi de jurământul făcut cu ușurință. In 
vieața.. de toate zilele, cuvintele noastre de. încredin- 
țare trebuie să fie, cum zice Mântuitorul, da şi nu, 
iar de jurământ să. ne 'servim numai în cazuti rare.



TB a 
PORUNCA IV. > 

167. A patra poruncă este : „„Adu-ţi aminte de 

ziua a şaptea, ca s'o siinţeşti. Şase zile lucrează 

și sfârşeşte-ţi lucrul, iar în ziua a șaptea să nu 

“aci niciun lueru, nici tu, nici fiul tău, nici Îiica 

ta, nici sluga ta, -nici vita ta, ete,, căci este ziua 

de odihnă a Domnului”. - i 

168. Ce ne învaţă această poruncă? 

Această poruncă ne învaţă că trebue să sărbătorim 

“ziua Domnului. Ca zi a Domnului, evreii au ţinut şi 

țin şi astăzi Sâmbăta, iar noi creştinii ţinem Dumi- 

nica, pentrucă în această zi a înviat din morţi Dom- 

nul. Hristos şi-a izbăvit neamul omenesc din robia 

păcatului. Ţinând Duminica în locul Sâmbetei, noi 

nu călcăm 'această poruncă, căci scopul -ei -este de 

a sfinți Domnului una din cele şapte zile ale săp- 

tămânii, oricare va fi aceea, Tot ca zi a Domnului 

trebue socotite şi: celelalte sărbători bisericeşti afară 

de Duminici. 

„Dintre toate. sectele care s'au îndepărtat de adevărata în- 

„Văţătură a Bisericii, singuri âdventiștii s'au întors la iudaism 

şi țin Sâmbăta în locul Duminicii. | 

169. Cum trebue să ţinem zilele de sărbătoare? 

“In zilele de 'sărbătoare, nu trebue să ne îndeletni- 

cim cu munca trupească obositoare, ci să ne odih- 

nim trupul îngrijind de suflet. Trebue dar să mergem 

la: biserică şi să ascultăm sfânta liturghie; să cetim 

cărţi folositoare de suflet, mai ales sfânta Scriptură, 

vieţile sfinţilor, predici şi istorioare morale, să fa- 

/cem tot -felul de fapte bune, ca d. p. să ajutăm pe 

săraci, să cercetăm pe bolnavi, să învăţăm cele ale 

„credinţei pe copii şi altele.



PORUNCA V. 
„170. A -einecia poruncă este : „Cinsteşte pe tatăl 

şi pe mama ta, ca să-ți. îie bine și să trăeşti ani 
mulţi şi fericiţi pe pământ”. | 

171. Ce cuprinde această poruncă? 

Această poruncă cuprinde: datoria impusă fiilor de 
a cinsti şi iubi pe părinţi, ca pe fiinţele. cele mai 
scumpe lor şi ca pe. cei mari binevoitori şi binefă- 
cători ai lor după Dumnezeu. 

172. Cum îşi arată copiii respeetul și iubirea de 
părinţi ? e 

“Copiii arată respect şi iubire de părinţi: 
d) dacă ascultă de cuvântul lor; - 
b) dacă. vorbesc de ei și cu ei cuviincios; : 
Cc) dacă 'nu-i supără nici întrun fel ŞI 
d) dacă-i ajută la nevoie. - 

173. Pe cine mai trebuie să respeetăm şi să 
iuhim ca pe părinţi? 

Suntem datori să cinstim la fel ca pe părinţi pe 
toţi care în vreun fel poartă grijă de binele şi feri- 
cirea noastră. -Astfel: dascălii ŞI preoţii, ca părinți 
ai noştri duhovnicești, capul statului şi al Bisericii, 
legiuitorii, judecătorii şi toţi dregătorii publici, care . 
au chemarea de-a păzi averea, cinstea ŞI vieaţa tu- 
turor cetăţenilor, trebue să se bucure de respectul 
şi iubirea noastră. Asemeni trebue să iubim, ca pe 
mamă, ţara sau patria și 'să ne supunem în totul 
legilor ci. Cei mai tineri sunt apoi datori să respecte 
pe cei mai în vârstă decât ei şi slugile pe stăpâni. 
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174. Au şi părinţii datorii către copiii lor?. 

„Se. înţelege că părinţii au datorii de împlinit. către 

copii. Astfel trebue să se îngrijească de. buna lor 

creştere, să-i ferească de tot ce le-ar putea strica 

în vreun fel, să-i înveţe o îndeletnicire sau un me- 

şteşug după urma căruia să poată trăi sau la care 

să alerge în caz de nevoie, să le dea toate cele de 

trebuință până când. se vor face mari, ş. a. Tot” 

astfel şi autorităţile politice şi bisericeşti sunt da- 

toare să se îngrijească de. tot:ce priveşte bunăstarea 

trupească şi sufletească a membrilor statului şi .Bi- 

sericii, iar stăpânii să fie buni şi drepţi cu slugile, 

să le plătească simbria cu care le-au tocmit, să le. 

înveţe ce este bine şi să le ferească de rău. 

PORUNCA VI.. 

175.'A şasea poruncă este Să nu ucizi”. 

176. Ce opreşte această poruncă ? 

Această poruncă opreşte uciderea şi sinuciderea, 

adică ridicarea vieţii aproapelui şi a noastră. 

177. Este un singur fel de ucidere? 

Nu, ci sunt-două feluri de ucidere: trupească, Și 

sufletească. Uciderea trupească este ridicarea vICţII ” 

trupeşti a cuiva, ori lovirea şi rănirea care duc mal 

târziu la moarte, precum şi tratarea cu asprime, care 

amărăşte şi. scurtează vieaţa. Tot ca, ucidere se s0- 

cotește și expunerea cu ușurință la primejdii şi nc- 

cumpătarea în mâncare, băutură şi petreceri, care 

strică sănătăţii. . . | a 

Uciderca sufletească este pilda rea şi sminteala, 

adică momirea intenţionată la păcat a aproapelui sau
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scandalizarea lui prin vorbe şi fapte necuviincioase, 
ceea ce aduce după sine moartea sufletului. 
“Nu sunt vinovaţi de ucidere -acei care apărându-şi 

- vieaţa, averea şi cinstea, ar face vreun rău sau chiar 
ar ucide pre cei care i-au atacat. Tot astfel nu: sunt 
vinovaţi soldaţii cari ucid pe dușmani în războiu, 
căci ei își apără patria. 

7 78. Este mare păeaţ uciderea? 

Uciderea este cel mai mare păcat pe care-l poate 
săvârşi cineva faţă. de aproapele şi de sine însuși, | 
pentrucă orice rău am face cuiva sau nouă înşine 
se mai poate repara, dar vieaţa, care este bunul cel 
mai de preţ al omului, nu se mai poate inapoia celui 
care a , fost lipsit. de ea. 

PORUNCA VII. 

179. A şaptea poruncă este : „Să nu fii destrânat”. 

180. Ce- se opreşte în această “poruncă ? 

In: această poruncă se opresc orice cuvinte şi fapte | 
necuviincioase, adică de care trebue 'să se rușineze 
omul înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor de o- 

„menie. 

181. Cum ne putem îeri de păcatul desirânării? 

Ne putem feri de acest păcat fugind de gândurile 
şi poftele necurate, de vorbele, glumele, cântecele 

şi jocurile. ușuratice, de priveliştele necuviincioase, 
de adunările oamenilor răi, de citirea cărților imo- 

„rale, de beţie, lene, ş. a. : + 

 



182. Este mare păcat destramarea? N | 
fo 

Desfrânarea - este un foarte mare "păcat, “pentrucă 

răpește. omului nevinovăția, îi otrăveşte sufletul şi 

trupul, stricându-i sănătatea, al "face 'să cadă înalte 

- păcate. şi-l afundă în mizerie şi ruşine. 
| 

„-. Istoria ne arată că popoarele car€ sau dedat la 

- desfrânare s'au sfârşit. trist şi înainte.de vreme. Tot. 

astfel este şi cu fiecare om în parte: Cine se aruncă | 

An braţele desfrânării, se sinucide. - 

PORUNCA VIIL.. 
+. 

183. A opta poruncă este': : „Să nu îuri. 

184, Ce se oprește în această poruncă? 

Im această poruncă se opreşte furtul, adică în- 

mt 1 mai multe 
sușirea pe nedrept a averii altuia, Su 

feluri de furt: 

a) luarea pe ascuns â lucrului altuia se chiamă 

furt sau furtişag; 
- 

b) luarea. cu sila se chiamă răpire; | | 

'c) luarea prin mijloace viclene, ca: de pildă prin 

falsificări de zapise, ori CU măsuri sau bani falsi, 

se chiamă înşelătorie; 

d) luarea de dobândă mare se chiamă cămătărie; 

e) luarea de bani de către funcţionari dela cetă- 

țeni, spre a tace lucruri neiertate 
sau a-şi închide 

ochii faţă de călcările de lege, Se chiamă mituire. 

Insfârşit, oprirea plăţii Jucrătorilor Și a: simbriei 

servitorilor, neîntoarcerea lucrului luat cu împrumut, 

neimplinirea datoriei impusă de slujba pe care 0 

are cineva ş. a., sunt tot furt. 

>
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Ă a vu - . . _. pe: Fe 9 ” 185. Ce învăţătură tragem din această poruncă? 

Din această poruncă învăţăm, că omul este dator 
să-şi agonisească avere pe căi cinstite și drepte, Să 
respecte avutul altuia şi să dea fiecăruia ceea ce 
datoreşte. 

, 

i 

PORUNCA IX. 

186. A noua poruncă este: „Să nu mărturisești 
55” . . . y n . . [2293 mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău”. 

187. Ce se opreşte în această poruncă ? 

In această poruncă se opreşte mărturia mincinoasă, 
minciuna, clevetirea, bănuiala nedreaptă, ascultarea 
vorbei de rău şi orice poate vătăma averea sau cin- 
stea aproapelui şi se porunceşte spunerea 'adevăru- 
lui cu orice preţ şi în orice împrejurare. 

168. Sunt împrejurări în. care este iertată min- 

ciuna ? - y 

Minciuna nu este iertată, niciodată şi în nicio îm- 
prejurare, pentrucă este nedemnă de om şi pedep- 
sită de Dumnezeu şi pentrucă cel care spune la în- 
ceput minciuni, care nu pot pricinui mult rău, se va 
deprinde cu vremea să spună minciuni care pot pri- 
cinui nespus de mare rău. 

, 
4
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PORUNCA X.. 

189. A zecea poruncă este: „Să nu poitești 

femeia anroapelui tău, nici casa lui, nici țarina lui... 

nici nimie al lui“. | 

190. Ce se opreşte în această poruncă? 

„Această, poruncă trece de pe tărâmul faptelor pe 

tărâmul sufletului şi opreşte pofta - neiertată după 

bunurile altuia. Nu este deajuns numai să nu îu- 

răm lucrul aproapelui, dar nu trebue nici măcar să-l 

dorim, căci dacă dorim sau poftim, O să căutăm ȘI 

"mijlocul de'a ni-l însuși şi astfel trecem dela gând. 

la faptă. Dacă însă inima ne este curată, dacă alun: 

găm din ea poftele rele, atunci nu mai suntem. În 

primejdie de a săvârşi fapte rele. In aceasta stă de- 

Săvârşirea morală. 

191. Are 'omui şi datorii către sine? 

In cele ro porunci se vorbeşte numai despre da- 
toriile omului către Dumnezeu şi către aproapele, 

pe când despre datoriile către sine nici nu se po” 

meneşte. Pricina 'este că omul, ştie din fire, că are 
datorii. către sine. Ia E | 

Mântuitorul Hristos, rezumând toate cele 10 p9- 

runci în dragostea către Dumnezeu şi către aproa- 
pelc, dă ca normă a dragostei către aproapele dato- 

riile omului. către sine însuși, arătând astfel care 

sunt datoriile omului către sine. Şi e bine să se spună 

ce datorii are omul către sine însuși, pentrucă mulți 

nu cunosc aceste datorii sau îşi fac idee greşită 

de ele. N ia SR 

Catehismul creștinului ortodox. “
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192. Cum se împart datoriile omului către sine . 
însuși ? 

Datoriile omului . către sine însuşi se pot împărţi în datorii către sufletul său şi datorii către trupul său. 
7 

E .. : a iu? '% 193. Care sunt datoriile omului către suiletul său + 

Sufletul omului are mai multe însuşiri sau pu- - teri cu care stăpâneşte trupul şi se pune în legătură cu lumea din afară. Astfel sunt mintea, cu care în- ţelege lucrurile, simţirea şi conştiinţa, cu care-ş dă seama de ceea ce este plăcut şi bun, sau: neplăcut ŞI rău, şi voinţa, cu care aduce la îndeplinire gân- durile şi dorinţele. Toata aceste puteri sufleteşti tre- buesc cultivate, ca fiecare din ele să-şi îndeplinească regulat rolul și să-şi atingă ţinta sa; mintea trebue îmbogăţită cu cunoştinţe de folos, simţirea şi: con- Ştiinţa trebuiesc formate aşa fel ca: ceea ce ele vor. zice că e plăcut şi bun să fie într'adevăr așa, Iar ” Voința ca să fie tare și să facă numai binele. _ Tot de datoriile către suflet ţine şi datoria de a-și păstra fiecare cinstea sau bunul nume. Acesta nu se poate dobândi şi păstra mai bine decât atunci când omul îşi vede conştiincios de meseria sau. îndelet- nicirea sa. : | E 

194. Care sunt datoriile omului către trupul său? 
Omul trebue să poarte grijă ca trupul să-i fie să- nătos, căci fără sănătate vieaţa este numai un chin. Sănătatea se păstrează prin muncă cu rânduială, prin odihnă, cu măsură, prin urăţenie și prin cumpătare în mâncare, în băutură şi în petreceri. 
Pentru, întreţineiea în bună stare atât a trupului, cât şi a sufletului, omul are nevoie şi de avere. Orice 

om este dator să adune atâta avere cât să-şi întâm-
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pine toate nevoile lui şi ale familiei și dacă se poate, - 

ca să ajute şi pe cei lipsiţi. Nu trebue însă să caute 

să îngrămădească pred multă avere, nici s'o adune 

pe. căi. necinstite, ci numai prin muncă cinstită şi 

dreaptă.. Cu averea strânsă, omul nu trebue să fie 

sgârcit, nici risipitor, ci sto întrebuinţeze cu cumpă- 

2 tare şi cu. înţelepciune. a | A 

195. Cum trebue privite datoriile către Dumnezeu, 

„către aproapele şi către noi înşine? 

Datoriile către Dumnezeu, către aproapele şi către 

noi înşine trebue privite ca urmare a unei legi mo-.- 

rale' sădite de însuşi Dumnezeu în inima. omului Şi 

nedespărţită de 'el. Această lege ne îndeamnă să 

facem numai ceea ce este bine şi să fugim de rău 

şi un glas tainic — glasul conştiinţei — ne spune ce . 

„este bine şi ce este rău şi ne adresează mulţumiri, 

dacă am luciat bine şi dojană, dacă am lucrat rău. 

Astfel Dumnezeu a pus în noi înşine legea şi mă-. 

DESPRE PACAT ȘI VIRTUTE... 

196. Ce este păcatul și de câte feluri este? 

Păcatul este neîmplinirea poruncilor impuse de le- 

gea dumnezeiască sau călcarea voiei lui: Dumnezeu. - 

El se poate săvârşi nu numai CU fapta, ci şi cu Cu-. 

vântul și cu gândul. Orice vorbă uşurâtică, orice 

dorință sau gând desordonat este păcat. | 

“Păcatul este mai întâi de două feluri: Păcatul ori- 

ginar sau strămoșesc, adică acel cu care ne. naştem 

fiecare, avându-l ca moștenire dela Adam şi dela 

Eva şi păcatul actual sau personal, pe care-l face
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fiecare om. De păcatul strămoșesc ie curăţină; nu- 
mai prin sfântul botez, iar de păcatele actuale ne 
curățim prin taina pocăinţei. - 

; 

„197. De câte feluri sunt păcatele actuale? 

Păcatele actuale sunt la rândul lor iarăşi de două . 
feluri: Păcate de moarte şi “păcate uşoare. Se nu- 
mește păcat de moarte călcarea cu ştiinţă şi voinţă 
a unui punct însemnat din legea dumnezeiască. Se. 
zice „de moarte“, pentrucă prin acest păcat se ră- 
peşte sufletului harul dumnezeiesc, care este vieaţa 
lui şi i se pregătește moartea de veci, adică chinu- 
rile iadului. 
„Păcat uşor se chiamă călcarea legii lui Dumnezeu 

într un punct mai puţin însemnat sau şi călcarea unui 
„punct însemnat, dar dacă se face fără. ştiinţă Şi 

voinţă. 

Păcatele de moarte- sunt de trei feluri şi anume: 
păcate capitale, păcate împotriva Sfântului Duh şi 
păcate strigătoare: la cer. 

198. Care şi câte sunt păcatele capitale? 

Păcatele capitale sau de căpetenie se numesc pă- 
catele mari de moarte, din care nasc altele. Ele sunt 
următoarele şapte: 

a) Mândria, adică prețuirea de sine peste măsură, 
nesocotirea lui Dumnezeu şi disprețul către aproa- 
pele. Din ea izvorăsc: ambiţiunea deşartă, nesupu- - 
nerea faţă de cei mai mari, tratarea cu asprime a 
celor mai mici, invidia, sfada, Ş. a.; 
b) Iubirea de argint, adică, iubirea peste măsură 

a bunurilor pământeşti şi străduinţa de a: grămădi 
„cât mai multe, fără a se gândi la cei care au nevoie 
de ajutor. Din: ca pornesc: neîndurarea, minciuna,



  

Ş — 85 — 

furtul, camăta, mituirea, înșelătoria, împilarea. celor 

săraci, trădarea, uciderea, ş. a. 

„€) Necurăţia, adică gândirea, poftirea, vorbirea şi | 

săvârşirea de fapte rușinoase. Din ea nasc: lipsa de. 

pietate, pofta de plăceri neiertate, vrăjmășia, duelul, 

sinuciderea,. ş. a.; e Ma 

LL d) Invidia sau pisma, adică părerea de rău de 

binele și fericirea aproapelui şi părerea de bine de 

e. răul şi de nenorocirea lui. Din ea .iau naștere: ura, 

defăimarea, dorinţa de răzbunare, prigonirea, uci- 

derea, ş. a.; - - a Se 

e) Lăcomia, adică îmbuibarea de mâncare şi de 

băutură. Din ea izvorăsc: sgârcenia, risipa, nedrep- 

tatea, silnicia, cearta, bătaia, omorul, desfrânarea, 

ş. a.m.d. ! 

î) Mânia, adică supărarea cu ușurință pentru orice 

lucru şi dorinţă de răzbunare. Din ea. decurg: gâl- - 

ceava, vrajba, ura, răzbunarea, omorul, ş. a:-; - 

- g). Trândăvia sau lenea, adică desgustul pentru 

muncă. şi neîmplinirea datoriei. Din ea izvorăsc: Slă- 

birea voiei, moleșirea, sărăcia, înşelăciunea;  min- 

ciuna, ura pe cel muncitor şi avut, Ş. a- 

„199. Care sunt păeatele împotriva Duhului Sfânt? 

CE Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt: 

a) Increderea nesocotită în bunătatea lui Dumne- . 

zeu, ceea ce face ca omul să păcătuiască necontenit 

cu gândul, că Dumnezeu A va ierta, pentru că e bun; 

b) Desnădăjduirea de îndurarea lui Dumnezeu, 

ceea ce face pe păcătos să nu se mai îndrepte, de 

teamă că Dumnezeu nu-l va ierta; 

c) Impotrivirea la adevărul învederat, care se face 

de păcătos pentru ca să poată continua să păcă- 

tuiască; 
, - 

d) Lepădarea de credinţa . ortodoxă;
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e) Pismuirea aproapelui pentru harul ce-a primit 
dela Dumnezeu şi aa Sa 
_Î) Neînvăţarea din răutate a celor neştiutori des- 

pre lucrurile credinţei. | i ij 

200. Pentru ce se numese aceste păcate; împo- 
_tiva Duhului Stânt? LS 

Se numesc păcate împotriva Duhului Sfânt, -pen- 
trucă, prin ele omul respinge cu încăpățânare. harul 
Sfântului Duh şi-şi închide inima cu totul faţă de 

“el. Din această cauză cei care cad în aceste păcate . 
„se pierd de obiceiu pentru vecie şi numai puţini din - 

ei şi cu foarte mare greutate se pot îndrepta. 

201. Care sunt păcatele” strigătoare la cer și de 
ce se numese astiel? | | 

Păcatele strigătoare la cer sunt: 
a) uciderea cu voinţă; | 
b) sodomia; a E 
c) asuprirea sărâcilor, a văduvelor şi a orfanilor; 
d) oprirea plăţii lucrătorilor şi Sa 
e) defăimarea şi nemulțumirea. părinţilor. o 
Aceste „păcate se zic strigătoare la cer, pentrucă | - 

sunt așa de grele că cer răzbunare dela Dumnezeu 
„Chiar în această vieață împotriva celor care le să- 
vârşesc. 

Vo 

, ae = 9 202. Putem îi oare vinovaţi şi de păcatele altora: 

Ne putem face vinovaţi şi de păcatele altora sau 
ne facem părtași la păcatele lor: dacă îndemnăm - 
la păcat, dacă silim la păcat, dacă consimţim la pă- 

„cat, dacă dăm prilej -de păcat, dacă lăudăm păcatul,. 
dacă nu mustrăm păcatul, dacă ajutăm la păcat şi - 
dacă luăm apărarea păcatului altora. 

7
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203. Este deajuns să ne ferim de păcat? 

Nu este deajuns să ne ferim numai de păcat, ci 

trebue .să ne silim a ne însuşi virtutea. 

204. Ce este virtutea? 

 Stăruirea neîntreruptă în săvârşirea faptelor bune. 

“şi plăcute lui Dumnezeu se chiamă virtute. 

„205.. De câte feluri sunt virtuțile ereştineşti? 

Virtuţile -creştineşti sunt de două feluri: teologice, 

adică cele care au de obiect pe Dumnezeu şi sunt: 

credinţa, nădejdea şi dragostea — despre care. sa 

vorbit mai înâinte — şi morale, adică cele care rân- 

duesc purtarea noastră morală potrivită cu voinţa. 

lui Dumnezeu. ” 

206. Care sunt virtuțile morale de căpetenie? 

Virtuţile morale de căpetenie. sau cardinale sunt 

acestea: înțelepciunea, dreptatea, bărbăția şi cum- 

pătarea. 2 ” 

Inţelepciunea este chibzuirea de a ne purta astfel 

în vieaţă încât să nu supărăm pe Dumnezeu sau pe 

aproapele prin vreo faptă sau 0 vorbă a noastră. 

Dreptatea este voinţa hotărită de a da .fiecăruia 

ceea ce este al său. . 
Bărbăţia este însuşirea sufletului de a împlini da- 

toriile cu statornicie şi a înfrunta cu cura) greutăţile 

şi. primejdiile. vieţii. | 5 

Cumpătarea este virtutea prin care ne stăpânim 

pe noi înşine şi punem frâu poftelor şi patimilor 

rele. E - _ |
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207. Mai sunt şi alte. virtuţi însemnate afară de 
acestea? | 

Afară de” aceste patru virtuţi de căpetenie mai sunt 
însemnate încă alte șapte virtuţi, care se opun celor 

“şapte păcate de moarte. Acestea sunt: smerenia, dăr- 
- nicia, curăţia, dragostea, cumpătarea, blândeşea ŞI 

| sârguința, -. 

208. Care sunt roadele virtuţii? 

Virtutea face pe om plăcut lui Dumnezeu, mul- 
- ţumit în vieaţa pământească. şi fericit în vieaţa vii- 
„ toare, Omul virtuos este creștin desăvârşit. 

"209. Este şi o cale mai scurtă pentru ajungerea 
la desăvă ârşire a creştină? E i 
Da, 'este calea sfaturilor evanghelice 

210. Ce sunt, sfaturile evanghelice? 

Sfaturile evanghelice sunt nişte îndemnuri pe care 
ni le-a dat Mântuitorul Hristos ca să le urmăm, 
dacă voim să ajungem mai repede la desăvârşirea 
creştinească. Ele sunt trei și anume: 

a) Sărăcia de bună voie, adică renunţarea voită la 
„orice fel de avere măterială; 

b) curăţia neîntreruptă, adică renunțarea totală la 
plăcerile trupeşti şi 

Cc) ascultarea necondiționată de o căpetenie. duhov- 
nicească. 

e 7 - = - Si . : 9 ” 211. Cine trebue să păzească sfaturile evanghelice : 

* Sfaturile evânghelice trebue să fie păzite de călu- 
gări şi călugăriţe, căci călugăria este întemeiată toc-
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mai pentru practicarea sfaturilor evanghelice. De a- 

semeni trebue să fie păzite şi de oricine a făcut o 

făgăduială deosebită lui Dumnezeu pentru aceasta. 

Ceilalţi creştini sunt scutiţi de ţinerea lor. 

912. Putem ajunge şi în lume la desăvârșirea 

creştină ? . - | 

„De sigur. Nu numai în mânăstire şi în singură- 

tate şi nu: numai prin împlinirea sfaturilor evanghe- 
YI 

i 
LI . u . . A . 

lice poate ajuge cineva să fie creşti vârşit, 

ci şi în lume, dacă trăeşte potrivit 

nezeu, ârătată în învățătura sfintei 
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