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Introducere 
Biserica se naşte când luptă pentru Hristos, pentru 

propovăduirea Evangheliei şi pentru mântuirea oamenilor. Ea 
moare, când folosindu-se de numele lui Hristos, de litera 
Evangheliei şi de conştiinţa oamenilor, luptă pentru altceva. 
Născută în Piatra Unghiulară şi în propovăduirea apostolilor, 
Biserica, deşi a fost prigonită de păgâni, de creştini, de atei şi de 
lumea modernă şi post modernă, de-a lungul celor două mii de 
ani, ea a reprezentat cinstea şi nobleţea Capului ei, Iisus Hristos 
Domnul. „Cincizecimea – Pogorârea Sfântului Duh – este 
evenimentul întemeietor şi constitutiv al Bisericii. Nu se 
întemeiază o instituţie, ci se naşte „creaţia cea nouă a Harului”, 
posibilitatea vieţii nemuritoare, dăruită de Dumnezeu omului.”1   

În cercetarea de faţă ne propunem să reevaluăm 
nesociologic şi nepolitic valoarea dogmatică a Bisericii. Dorim să 
surprindem neconfesional şi poate necreştin2 felul cum Biserica 
                                                 
1 Christos Yannaras, Abecedar al credinţei, p. 160 
2 Necreştin, dat fiind faptul că societatea „civilizată” europeană şi americană, 
ce îşi pretinde structura creştină, este o societate secularizată, adică golită de 
aproape orice conţinut duhovnicesc, şi paradoxal, este o societate capabilă să 
asimileze în mod sinergic orice fel de valori oculte şi amorale. Dacă umanist 
presupune scoaterea lui Dumnezeu din centrul existenţei noastre şi socotirea 
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biblică se exprimă ca o îngrădire dumnezeiască unde schimbarea 
nu are loc şi unde neschimbarea voinţei lui Dumnezeu aduce în 
mod continuu prospeţimea sfinţirii celor ce îi aparţin. 

Dorim să scoatem datoria teologică de sub imperiul 
polemicii, dorim să scoatem datoria pastorală de sub imperiul 
dorinţei de promovare socială, dorim să scoatem datoria credinţei 
de sub imperiul hărţuirii misionare şi, nu în ultimul rând, dorim să 
scoatem datoria creştinătăţii de sub imperiul culturalizării. 
Teologie, păstor, credincios şi creştin înseamnă altceva. „ Spun 
adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul 
Sfânt, îmi este martor că simt o mare întristare, şi am o durere 
necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi 
anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele 
trupeşti.” (Romani 9, 1-3) Asta înseamnă teologie, păstor, credinţă 
şi creştin. 
 
 
 Biserica, valoarea dogmatică a Sfintelor Scripturi 

Biserica este locul sfinţit, sfinţenie ce reprezintă lipsa de 
numitor comun între lumea lui Dumnezeu şi lumea păcatului. 
Omul păcătos întors la Dumnezeu nu e numitorul comun a două 
lumi, ci este argumentul că iubirea lui Dumnezeu este mai presus 
de discuţie. Locul acesta, Biserica, sfinţit de Dumnezeu, 
presupune astfel, nemişcarea Cuvântului lui Dumnezeu şi 
găzduirea noului etern spre care prin har şi Biserică ne îndreptăm 
fiecare. Din perspectiva modului în care a gândit Hristos Biserica 
                                                                                                                 
omului ca fiind dimensiunea tuturor valorilor, atunci, societatea europeană şi 
americană nu mai este nici umanistă. În centrul acestei societăţi care 
globalizează umanitatea nu e nici Dumnezeu, nici omul – cum se pretinde – ci, 
este interesul. 
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Sa, ca o fortăreaţă neînvinsă de porţile locuinţei morţilor, Biserica 
este ce-a mai rigidă formă de exprimare dogmatică. În alte cuvinte, 
dogma atinge cheia de boltă a neschimbabilităţii în Biserică. Aici, 
totul rămâne cum a stabilit Hristos şi până vine Hristos.  

Biserica este locul unde locuieşte Dumnezeu, Dumnezeu 
„în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” (Iacob 
1,17). În consecinţă este vorba de un loc unde lucrurile rămân 
cum le pretinde Dumnezeu până când va avea loc finalul istoriei. 
Cercetarea ştiinţifică despre Biserică nu trebuie să servească 
interesului laic, devenind astfel o microsocietate filantropică sau 
înmulţind cu încă unul, instrumentele prin care statul secular 
secularizează Biserica. Cercetarea ştiinţifică despre Biserică trebuie 
să servească interesului lui Hristos, Cel care s-a făcut om, pentru 
ca omul să se poată sfinţi.   

Biserica este locul unde în sens dogmatic, adică în valenţe 
de neschimbare rămâne pentru totdeauna Biblia. „Biserica este cea 
care o primeşte, fixându-i canonul, ea o păstrează în coapsele ei ca 
pe Cuvintele Adevărului; Biblia nu poate fi scoasă niciodată din 
Biserică fără riscul de a o deforma.”3 Această afirmaţie a lui 
Evdokimov, deşi presupune în mod necesar doar Biserica 
Ortodoxă, este o declaraţie de fond a ceea ce trebuie să însemne 
întâlnirea dintre Cap, Iisus Hristos şi Trup, adică Biserică. În 
Biserică trebuie să rămână întotdeauna Sfânta Scriptură în 
frumuseţea ei şi în autoritatea ei. Aşa cum un preşedinte este 
garatul societăţii, tot astfel Biserica trebuie să fie garantul 
integrităţii textului biblic. Fiecare teolog şi fiecare preot sau pastor 
ridică pretenţii cu privire la Biserica pe care o slujeşte, ca fiind 
adevărata Biserica. Pentru ca aceste pretenţii să fie valide în zicerea 
                                                 
3 Paul Evdokimov, Ortodoxia, p.206 
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fiecăruia dintre noi, trebuie să dăm Bisericii valoarea dogmatică, 
adică locul unde Sfintele Scripturi nu pot fi schimbate, chiar dacă 
acest lucru poate fi uneori în detrimentul opiniilor noastre 
ştiinţifice sau chiar al statutului nostru social. Caracterul dogmatic 
al Bisericii nu organizează o instituţie şi nici nu asigură acesteia 
statornicia. Caracterul dogmatic al Bisericii acceptă să creeze în ea 
şi prin ea mediul în care omul să-l poată întâlni pe Hristos şi 
mediul unde harul desăvârşeşte ostenelile fiecărui căutător de 
salvare. „Ecclesia înseamnă întrunire care este rezultatul unei 
chemări – invitaţie. Este întrunire – adunare la un loc a celor 
chemaţi. Primii ucenici ai Mântuitorului Hristos au conştiinţa că 
sunt „chemaţi” de Acesta la o întrunire în unitate, la o ecclesia. Nu 
este vorba de credincioşii unei noi „religii”, nici adepţi ai unei noi 
ideologi sau doctrine sociale. Ceea ce îi uneşte nu este acceptarea 
unor „principii” sau „valori” teoretice, ci acceptarea chemării care 
le schimbă radical viaţa: transformă indivizii, monadele izolate 
într-un trup unitar, în Ecclesia (Biserică).”4 În acest caz, Biserica 
depăşeşte valoarea de a întruni într-un mod frumos oameni de 
aceeaşi credinţă şi face posibilă prelungirea existenţei lui Hristos în 
noi, existenţă ce devine garantarea slăvirii noastre de mai târziu, o 
slăvire asemuită experienţei de pe muntele Tabor.  

În Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 17, când Iisus 
Hristos se adresează în rugă Tatălui, face următoarea afirmaţie: 
„Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” (Ioan 
17, 17) Aceste cuvinte rostite personal de Hristos, anticipă 
complexitatea Bisericii ce urma să se nască declarând-o ca fiind 
„Biserica Dumnezeului cel viu, stâlpul şi temelia adevărului”(1 
Tim. 3,15), locul unde oamenii sunt sfinţiţi de către Dumnezeu. 
                                                 
4 Christos Yannaras, Abecedar al credinţei, p. 152. 
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„Căci nu există vreo altă cale de a intra în viaţă, decât dacă această 
mamă (Biserica) ne concepe în pântecele ei, ne naşte, ne hrăneşte 
la sânul ei şi, în cele din urmă, ne păstrează în grija şi călăuzirea ei 
până ce, dezbrăcând carnea muritoare, devenim asemenea 
îngerilor.”5 Adevărul prin care Dumnezeu sfinţeşte, Cuvântul 
Adevărului, este cel declarat de Dumnezeu nu cel relativ sau 
pretins în diferite conjuncturi de diferiţi oameni de ştiinţă. 
Adevărul declarat al lui Dumnezeu este întotdeauna şi dogmatic. 
Acest lucru se datorează identităţii Acestuia, identitate ce se 
găseşte în „Cuvântul scris şi în Cuvântul întrupat. El este „calea, 
adevărul şi viaţa”(Ioan, 14,6), nimeni nu poate purcede spre Tatăl, 
decât prin El. 

Conclusiv, trebuie observat că dimensiunea dogmatică a 
Bisericii decurge atât din felul în care Hristos o zideşte cât şi din 
misiunea ei. Hristos o zideşte pentru ca în ea să locuiască 
Adevărul, iar ea trebuie să pună oamenii într-o stare de adevăr. 
Această misiune nu poate rezona în nici un fel cu un 
tradiţionalism etnic şi, de asemenea, nu poate rezona în nici un fel 
cu o societate a consumului şi a secularizării. Din acest motiv a 
vorbi despre cultura creştină presupune a declara decesul Bisericii. 
Misiunea Bisericii nu este una de culturalizare, ci este una de 
Revelaţie. În Biserică Dumnezeu se declară pe Sine în toată 
splendoarea Sa ca Unul în care nu este schimbare.     

 
 
Biserica, valoarea liturgică a Sfintelor Scripturi 
În al doilea rând, Biserica trebuie privită şi înţeleasă din 

perspectiva ei liturgică.  Mult departe de o adunare ce pe lângă alte 
                                                 
5 Jean Calvin, Învăţătura Religiei Creştine, vol. 2, p. 188. 
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nevoi ale fiinţei umane ea mai răspunde şi planurilor afective ale 
acesteia, Biserica este altceva. Biserica are un conţinut, altul decât 
cel material, altul decât cel ce serveşte nevoii şi gustului 
consumatorului. Chiar dacă la nivel teologic acest conţinut este 
doar virtual, la nivel subiectiv, la nivelul experierii, conţinutul 
acesta, dă naturii umane dimensiuni lăuntrice comunionale, 
relaţionale tridimensionale; persoana mea, semenii şi Dumnezeu, 
ceea ce în nici un alt mediu nu se poate petrece. Această problemă 
o găsim într-un spaţiu mai larg şi mult mai bine conturată în 
teologia răsăriteană unde se acordă atenţie mai mare sinelui 
Bisericii. De fapt noi trebuie să gândim Biserica întemeiată de 
Hristos în raport cu Sine şi din Sine şi nu în raport cu altceva. 
Doar pornind de aici vom avea de-a face cu conţinutul ei şi nu cu 
tensiunea creată de existenţa ei în raport cu alte entităţi.   

Biserica, pentru a putea comunica Cuvântul lui Dumnezeu 
prin viaţa şi misiunea ei, trebuie să-şi păstreze şi valoarea liturgică. 
Această valoare trebuie să fie una duhovnicească prin care să se 
exprime prezenţa lui Hristos nu prezenţa de bine a omului. 
Bisericile tradiţionale, critică adesea cultul protestant şi 
neoprotestant6 cu privire la liturgica ce o au, şi e posibil ca într-
adevăr să surprindă ceea ce noi din interior nu mai putem observa; 
este vorba de înlocuirea stării de har şi de duhovnicesc din 
biserică, cu valori umaniste care ne înstrăinează de textul Sfintelor 

                                                 
6 “Spiritul inovator şi reformator în domeniul cultului se manifestă şi mai 
puternic în cultul confesiunilor protestante, desprinse de Biserica de Apus în 
sec. XVI, şi a celor neoprotestante, derivate din acestea mai târziu. Sub 
pretextul readucerii cultului la simplitatea celui din Biserica primară, acestea l-
au simplificat excesiv şi l-au adus la o sărăcie exagerată a formelor de expresie, 
care nu mai are aproape nimic comun nici cu cultul primitiv al Bisericii 
creştine, nici cu cel ortodox de azi.” Ene Branişte, Liturgica generală, p. 75 
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Scripturi şi de prezenţa harului lui Hristos. Conţinutul liturgic al 
bisericii trebuie să fie Hristos. „În limba latină, Mare preot se 
spune Pontifex (Pontif), care, tradus exact, înseamnă „făcător de 
punte”. Cuvântul latin exprimă mai bine misiunea preoţească a lui 
Iisus: punte între cer şi pământ, între Dumnezeu şi oameni. Pe 
această punte, care este Cristos, se realizează o dublă circulaţie: 
una de sus în jos, de la Dumnezeu la oameni, alta de jos în sus, de 
la oameni la Dumnezeu. În acţiunile liturgice, El îşi continuă 
misiunea preoţească, adică de mijlocitor între Dumnezeu şi 
oameni. Prin El, Dumnezeu continuă să sfinţească lumea, adică să 
o mântuiască. Este ceea ce numim în liturghie linia descendentă 
(coborâtoare) sau catabazică. Dar la această acţiune de mântuire 
din partea lui Dumnezeu comunitatea creştină răspunde tot prin 
intermediul lui Cristos, prin rugăciuni de laudă şi recunoştinţă. 
Aceasta este în liturghie linia ascendentă (urcătoare) sau 
anabazică.7 În contextul menţionat mai sus, cultul, liturgicul 
trebuie să aibă misiunea realizării întâlnirii dintre Dumnezeu şi 
om, a comuniunii dintre aceştia şi a dialogului haric.   

Biserica trebuie să evoce punctual planul mântuirii regăsit 
în textul Sfintelor Scripturi acceptând astfel că în ea, în Biserică 
trebuie să găsim sensul şi mântuirea noastră. „Intenţia 
reformatorilor nu a fost de a seculariza închinarea, ci de a sfinţi 
viaţa obişnuită. Astfel, Calvin a atras atenţia asupra faptului că cel 
care nu se roagă acasă, va rosti doar „rugăciuni bătute de vânt” în 
adunarea publică a bisericii.”8 În această situaţie fiecare mădular 
trebuie să fie prezent în biserică în spiritualitatea biblică şi biserica 

                                                 
7 Claudiu Dumea, Semnele mântuirii – Liturgia creştină catolică, p. 5 
8 Timothy George, Teologia Reformatorilor, p. 372 
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trebuie să asimileze întâlnirea dintre Hristos, Capul ei şi 
credincioşi, mădularele ei. 

Rolul ştiinţific al teologiei contemporane nu este adâncirea 
diferenţelor liturgice din cadrul bisericilor creştine şi nici cel de a 
găsi numitori comuni pentru conciliere, rolul ştiinţific al teologiei 
contemporane este de a oferi Hristosul biblic societăţii cu exact 
pretenţiile pe care Acesta le are. Serviabilitatea argumentativă a 
teologiei creştine faţă de aproape toate tendinţele de imoralitatea şi 
distrugere a fiinţei umane, nu poate să mai califice Biserica în 
calitatea ei de „taină a tainelor”, miracol prin care Hristos 
realizează sfinţirea noastră şi mântuirea noastră. Teologia creştină 
trebuie să opereze în sine rigoarea şi severitatea Sfintelor Scripturi 
şi acest lucru să îl facă nepolemic, neacuzând, nepolitic, dar cu 
fermitate şi consecvenţă. Biserica îşi evidenţiază viaţa şi misiunea 
ei când păstrează în ea în mod neschimbat, în mod dogmatic, 
conţinutul Sfintelor Scripturi şi, când păstrează în ea în mod 
neschimbat liturgicul mântuirii, al experierii Dumnezeului viu la 
Biserică. „…Creştinul bizantin ştia că propria-i credinţă creştină 
nu a fost o acceptare servilă a unor propoziţii intelectuale, emise 
de o autoritate competentă, ci o acceptare pe temeiul evidenţei a 
unei trăiri vii, accesibilă lui personal în viaţa cultică şi sacramentală 
a Bisericii, şi de asemenea în viaţa de rugăciune şi contemplaţie, 
una fiind inseparabilă de cealaltă.9 Altfel spus, creştinul trebuie să 
accepte o altfel de trăire, o trăire duhovnicească, o trăire vie, un 
mod de a fi plin de locuirea Duhului Sfânt. 

Biserica, pentru a-şi îndeplini scopul şi misiunea ei, trebuie 
să întâlnească în ea caracterul dogmatic al Sfintei Scripturi şi 
caracterul dogmatic al închinării liturgice. „… Nu numai 
                                                 
9 John Meyendorff, Teologia Bizantină, p. 282 
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închinarea are un efect transformator asupra teologiei, dar şi 
înnoirea teologică poate duce la revizuirea liturghiei.”10 Liturghia 
trebuie văzută în dublul ei scop: imanent şi transcendent. „Cel 
dintâi este sfinţirea darurilor, adică a elementelor euharistice, care 
se prefac în Sfântul Trup şi Sânge, iar cel de-al doilea este sfinţirea 
credincioşilor, prin împărtăşirea lor cu Sfintele Taine. Acesta din 
urmă, deşi dependent de cel dintâi, este totuşi scopul principal şi 
ultim al liturghiei.”11

În concluzie, Sfintele Scripturi trebuie să aibă în Biserică 
valoare absolută dogmatică şi valoare absolută liturgică. Sursa şi 
conţinutul conservării adevărului creştin, trebuie să fie Textul 
Sfânt precum sursa şi conţinutul laudei creştine trebuie să fie tot 
Textul Sfânt.  

 
Perspective ce fac Biserica valoare dogmatică şi liturgică 

a Sfintelor Scripturi 
În cele ce urmează, propunem trei perspective ale bisericii 

prin care cele menţionate mai sus pot fi realizabile. Aceste 
perspective nu reprezintă în mod necesar o noutate, dar felul cum 
au fost sintetizate pot da o imagine mai complexă şi mai completă 
a vieţii şi misiunii Bisericii. 

Biserica e locul realizării mântuirii, e locul realizării 
comuniunii, e locul, singurul pe pământ, în care Dumnezeu este 
pe deplin prezent, în care Dumnezeu îşi lucrează dragostea în 
vederea salvării noastre şi în vederea extinderii Jertfei lui Hristos 
peste cât mai mult din neamul omenesc. Aşadar, în continuare, 
dorim să arătăm domeniile şi perspectivele concrete în care 

                                                 
10 Timothy George, Teologia Reformatorilor, p. 371 
11 Ene Branişte, Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila, p. 196 
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Biserica prin slujitorii ei, deveniţi instrumente ale iubirii lui 
Dumnezeu, va definitiva lucrarea şi scopul harului mântuitor. 

 
În primul rând, Biserica trebuie văzută ca „Şezătoarea” 

iubirii.  
Şezătoarea iubirii este elementul care duce la fascinaţie şi la 

extaz. Această fascinaţie participativă este tocmai acest element 
prin care noi întreţinem consumând, ceea ce iubim şi Ceea ce ne 
iubeşte. De fapt, ceea ce ne iubeşte este Dumnezeu în Sinele 
şezătorii iubirii. Stăniloae descrie acest lucru în felul următor: 
„Duhul trăieşte iubirea între Tatăl şi Fiul, menţinând calitatea lor 
distinctă de Tată şi Fiu. Tatăl este împreună cu Duhul în iubirea 
Fiului, şi Fiul este şi El, datorită faptului că are pe Duhul de la 
Tatăl, împreună iubitor ca Duh al Tatălui. Dacă Tatăl purcede pe 
Duhul pentru a spori bucuria Lui faţă de Fiu şi Fiul se naşte din 
voinţa Tatălui de-a se bucura de El împreună cu Duhul. Faptul de-
a folosi Tatăl şi Duhul pentru iubirea dintre ei arată şi mai mult 
iubirea între ei şi unirea lor.”12 Şezătoarea iubirii, acest model 
divin, propune, declară şi păstrează felul în care comunitatea 
credincioşilor este vie în Hristos. 

Biserica este locul şi momentul despre şi în care ştim că 
este şi se consumă iubirea duhovnicească. Multe din învăţăturile 
duhovniceşti ne apropie de Dumnezeu, dar prin dogma iubirii 
trinitare, fiinţăm în Dumnezeu, participăm la viaţa divină. Această 
participare se întreţine doar consumând-o. Nu este vorba de o 
participare statică, deşi o asemenea realitate este oarecum 
improprie. Aşa cum la lumina unei lumânări participă flacăra, 
consumarea şi căldura care se naşte continuu, aşa şi fascinaţia 
                                                 
12 Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime sau La început a fost iubirea, pp. 72-73 
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participativă la Dumnezeu, prin manifestarea iubirii, ne 
înflăcărează prin Duhul lui Dumnezeu şi ne consumă pentru ca 
această înflăcărare să nu se stingă. Însă, din această înflăcărare şi 
consumare se naşte continuu căldura din noi, căldură în care 
participarea este mai presus de participare, iubirea este mai presus 
de iubire, pentru că ele se nasc continuu nevăzându-se, 
neconsumându-se ci simţindu-se. Acest simţ mai presus de simţul 
fizic sau intuitiv este fascinaţia participativă la viaţa lui Dumnezeu, 
aspect ce se petrece doar în momentul şezătorii iubirii când 
exprimarea verbală şi prezenţa reală a lui Dumnezeu dau 
formulărilor dogmatice despre Sine calitatea de cheie de boltă a 
prezenţelor şi a întâlnirii. 

La şezătoarea iubirii întâlnim elementele fundamentale care 
fac Biserica să fie locul în care Sfintele Scripturi le întâlnim 
dogmatic, liturgic şi vii.    

Dogmatic le întâlnim în „Cenaclul” Cuvântului, adică în 
prezenţa harică şi soteriologică a Domnului Iisus Hristos. El, 
Revelaţia cosmică şi absolută s-a păstrat pe Sine pentru învăţătura 
noastră în Textul Sfânt, aparent limitat, şi prin acesta îşi declară 
Biserica „stâlp şi temelie a adevărului”. „Tradiţia mărturiseşte 
despre Scriptură, iar aceasta face parte din tradiţie, cu toate acestea 
Biblia rămâne primul izvor al credinţei cu un primat şi o autoritate 
absolută.”13 Prezenţa Bisericii devine magistrală şi se conformează 
infailibilităţii declarate de însuşi Hristos, când în ea se sărbătoreşte 
aprioric şi veşnic Cenaclul Cuvântului, iar cenaclul cuvintelor devine 
derizoriu şi în final se renunţă la el. Şezătoare iubirii de tip treimic 
nu poate avea loc decât în Biserica în care e Cuvântul, doar 
Cuvântul.  
                                                 
13 Paul Evdokimov, Ortodoxia, p. 207 
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Liturgic, Sfintele Scripturi le întâlnim în transfigurarea pe 
care o realizează Duhul Sfânt Dumnezeu. În momentele liturgice, 
fie că este vorba de laudă, fie că este vorba de rugăciuni, fie că este 
vorba de predicare, fie că este vorba de săvârşirea tainei euharistiei 
sau a botezului, are loc înstăpânirea tuturor mădularelor şi a 
atmosferei de către Duhul Sfânt Dumnezeul, iar cei de faţă devin 
cei plini, cei plini de Cuvânt prin Duh, cei plini de Cuvânt în Duh, 
cei plini de Duh prin Cuvânt. „Sfântul Duh nu numai că adapă 
Biserica cu darurile Sale dumnezeieşti, adică cu Darul lui 
Dumnezeu care este El însuşi, împărtăşit nesecat de către Tatăl şi 
Fiul (şi de către Duhul Sfânt Însuşi), ci totodată, la rândul Său, 
zideşte Biserica, îi adună mădularele risipite şi le reînnoieşte într-o 
taină de unitate şi de viaţă mai presus de orice imagine sau 
comparaţie…Duhul Sfânt este astfel unicul iconograf al Bisericii, 
căci El este Cel care face să răsară din adâncul nostru Chipul lui 
Hristos, săpat dintotdeauna în inima noastră.”14 Elementul liturgic 
nu va realiza o părtăşie de tip umanist15 şi nici o părtăşie de tip 
depersonalizant,16 ci elementul liturgic străbătut de Duhul Sfânt va 
realiza o părtăşie ce exprimă Sfânta Scriptură în natura ei divină, 
făcând din litera ei spiritul existenţei mădularelor în acelaşi Trup 
ce îşi primeşte viaţa din Capul, care este Hristos, şi care în mod 
anticipativ exprimă trăirea noastră veşnică cu Dumnezeu.  
                                                 
14 Boris Bobrinskoy, Împărtăşirea Sfântului Duh, pp. 400-401 
15 Adică de felul unei reuniunii unde oamenii se simt bine şi împliniţi. O 
întâlnire prin care omul îşi satisface nevoia de şedere împreună cu alţii, de 
şedere care rezolvă problema nevoii lui de societate, de dialog, de respect 
oferit şi de respect primit, de distracţie etc.    
16 O părtăşie care declară moartă inima şi mintea noastră şi ne supune la 
manifestări în care extazul este scop şi nu efect al prezenţei divine, închinare în 
care forma este faptă mântuitoare în contradicţie cu dispoziţia minţii şi a 
sufletului.  
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Viaţa Sfintelor Scripturi face ca ceea ce mărturisim să fie 
apreciat ca adevăr sau să fie apreciat ca minciună. Dacă Scriptura 
este vie în Biserică, totul poate fi estimat în termenii adevărului, 
dacă Scriptura este moartă în Biserică estimările pot fi făcute şi în 
alţi termeni. Dacă în sens dogmatic, Sfintele Scripturi le întâlnim 
în Cenaclul Cuvântului şi dacă liturgic le întâlnim în puterea prin care 
Duhul Sfânt transfigurează toată Biserica, viaţa Sfintelor Scripturi 
o găsim în acceptul de prezenţă al Tatălui. „Să-Mi facă un locaş 
sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.”(Exodul 25,8) „Acolo Mă voi 
întâlni cu copiii lui Israel, şi locul acela va fi sfinţit de slava Mea. 
Voi sfinţi cortul întâlnirii şi altarul; voi sfinţi pe Aaron şi pe fiii lui, 
ca să fie în slujba Mea ca preoţi. Eu voi locui în mijlocul copiilor 
lui Israel, şi voi fi Dumnezeul lor. Ei vor cunoaşte că Eu  sunt 
Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din ţara Egiptului, ca să 
locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul, Dumnezeul 
lor.”(Exodul 29, 44-46) Acceptul de prezenţă al lui Dumnezeu 
Tatăl este numai pentru locurile în care e Cuvântul Său împlinit. 
Acolo, Sfintele Scripturi nu sunt nişte tratate de conduită morală 
sau de conduită religioasă, ci acolo Sfintele Scripturi sunt vii. 
Locul în care Tatăl îşi dă acceptul să fie prezent face ca textul 
Scripturii să ne permită întâlnirea cu Fiinţa lui Dumnezeu. 
„Obiectul mărturiei biblice este actualizat doar de Dumnezeu 
însuşi, Care lucrează în interiorul comunităţii euharistice prin 
prezenţa şi puterea Duhului Sfânt. Puntea hermeneutică dintre 
evenimentul biblic şi actualizarea lui în Biserică nu constă nici în 
cuvântul predicat şi nici în instituţia eclezială, ci în Persoana 
Duhului Sfânt. Acest lucru este adevărat, chiar dacă prin „Cuvânt” 
înţelegem nu doar Scriptura şi propovăduirea ei, ci, mai ales, şi în 
primul rând, pe Iisus Hristos, Logosul lui Dumnezeu, deoarece 
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Hristos cel înviat şi preamărit Îşi continuă lucrarea revelatoare şi 
mântuitoare prin persoana Duhului.”17

În concluzie, şezătoare iubirii este prezenţa nemijlocită, 
autentică şi determinantă a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh. 
Această prezenţă este prima realitate prin care Biserica e valoarea 
ce păstrează dogmatic, liturgic şi vii Sfintele Scripturi. Această 
contextualizare divino umană justifică comunicarea Cuvântului lui 
Dumnezeu şi declară viaţa şi misiunea Bisericii lui Hristos. 

 
În al doilea rând,  
Biserica trebuie văzută ca Întâlnirea în sărbătoare cu 

Dumnezeu.    
Întâlnirea în sărbătoare cu Dumnezeu, este locul unde 

Dumnezeu creează un context prielnic, un sprijin pentru cei 
doritori de înveşnicire. „Sensul cuvântului ca întâlnire între 
persoane, deci împreună eternitatea Cuvântului cu Tatăl, ni-l arată 
şi termenul folosit de poporul român pentru comunicare între 
persoane, prin vorbire. Poporul român prin termenul „cuvânt” 
indică nu numai exprimarea gândului cuiva, ci şi „venirea la un 
loc” (conventus), a două sau mai multe persoane.”18 Întâlnirea cu 
Dumnezeu este sărbătoarea întoarcerii din înstrăinare. În pilda 
Fiului risipitor, Iisus Hristos ilustrează substanţa şi bucuria 
sărbătorii: „Fiule", i-a zis tatăl, "tu întotdeauna eşti cu mine, şi tot 
ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim şi să ne bucurăm, 
pentru că acest frate al tău era mort, şi a înviat, era pierdut şi a fost 
găsit.” (Luca 16, 31-32) 

                                                 
17 John Breck, Puterea Cuvântului în Biserica dreptmăritoare, p. 35 
18 Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime sau La început a fost iubirea, p. 46 
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Biserica este valoare dogmatică şi liturgică a Sfintelor 
Scripturi, atunci când ea lasă ca lucrarea harică a Domnului 
Hristos şi lucrarea transfigurării Duhului Sfânt să săvârşească acest 
tip de întâlnire în sărbătoare cu Tatăl. Lucrul acesta ţine de o 
contextualizare anume, de nişte oameni anume şi de nişte detalii 
anume. „Şi pentru ca predicarea Evangheliei să prospere, El a 
aşezat această comoară în Biserică. El a instituit „pastori şi 
învăţători”(Efes. 4,11) prin buzele cărora să îi poată învăţa pe ai 
Săi; El le-a dat autoritate; în fine, El nu a omis nimic care poate să 
înlesnească sfântul acord al credinţei şi ordinea corectă.”19 
Caracterul conservativ al Bisericii cu privire la acurateţea Sfintelor 
Scripturi, în tot ceea ce se petrece în Biserică, şi cu privire la 
elementele liturgice şi laudative, care transformă textul revelat în 
explozia bucuriei în închinare, este evidenţiat de Biserică în 
dimensiunea ei sărbătorească, o întâlnire sărbătorească, o întâlnire 
cu Dumnezeu, sărbătorească. Toată această măreţie devine şi 
rămâne apreciativă la adresa lui Dumnezeu şi de Dumnezeu, dacă 
părerile umane pălesc şi capătă întâietate Sfânta Scriptură şi tot 
ceea ce decurge din aceasta.  

Cheia de boltă a întâlnirii în sărbătoare este realizată în 
momentul în care are loc Sfânta Cină. Între două evenimente de 
acest fel se află în desfăşurare consumarea istoriei şi instaurarea de 
fapt şi de drept a Împărăţiei lui Dumnezeu. Cina din odaia de sus, 
Spune Domnul Iisus Hristos, o va mai repeta doar după escaton. „ 
Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine, şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o, 
şi a dat-o ucenicilor, zicând: "Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu." Apoi 
a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: 
"Beţi toţi din el; căci acesta  este sângele Meu, sângele legământului cel nou, 
                                                 
19 Jean Calvin, Învăţătura Religiei Creştine, vol. 2, p. 184 
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care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo 
nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou 
în Împărăţia Tatălui Meu.” (Matei 26, 26-29)  

Prin simbolurile sfinte şi sfinţite, mădularele întregului trup 
răzbat, prin umplerea cu Sfântul Duh, timpul şi se întâlnesc cu 
Dumnezeu în afara timpului. Datorită acestui fapt, sărbătoarea 
întâlnirii cu Dumnezeu, în momentul Sfintei Împărtăşiri, trebuie să 
depăşească stadiul de liturgic, fie că este vorba de unul 
neoprotestant, protestant sau caracteristic bisericilor mamă, şi să 
declare în experienţa fiecărui ins că vom fi întotdeauna cu 
Domnul. Să declare în mod anticipat şi experial că moartea a fost 
biruită, că în învierea lui Hristos învierea noastră a avut loc şi că 
din acest moment, veşnicia ne aparţine. „Căci însuşi Domnul, cu 
un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, 
Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, 
noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în 
nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi astfel vom fi 
totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste 
cuvinte.”(1 Tes. 4,16-18) Fiecare sărbătoare a întâlnirii cu 
Dumnezeu este şi trebuie să fie o recapitulare prin credinţă şi 
simţire a acestui măreţ eveniment al întâlnirii cu Hristos în 
escaton. „Aşadar, adunarea euharistică a bisericii dintre-un anume 
loc este, pe de-o parte, Biserica întreagă în plinătatea ei „catolică” 
sau „sobornicească”, dar în aşa fel încât în acelaşi timp ea se 
transcende pe sine însăşi. Ea intră în comuniune cu serafimii, care-
şi acoperă faţa cu două aripi….”20  

În concluzie, Întâlnirea în sărbătoare cu Dumnezeu, privită ca 
un atribut al bisericii, ca o datorie a acesteia sau ca un har pe care 
                                                 
20 Karl Christian Felmy, Dogmatica experienţei ecleziale, p. 262 
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omul în întâlneşte în aceasta, trebuie să fie un garant al păstrării 
simplităţii şi autorităţii Sfintelor Scripturi în dubla ei dimensiune – 
dogmatică şi liturgică – şi nu o fereastră prin care creaţia artistică 
umană să înlocuiască Biserica şi închinarea cu scenografia.  

 
În al treilea rând, Biserica trebuie văzută ca o energie 

necreată a lui Dumnezeu.  
Aparent Biserica Răsăriteană dezvoltă o adevărată teologie 

distinctă de restul creştinismului, când este vorba de energiile 
necreate ale lui Dumnezeu. Din acest motiv teologia protestantă şi 
neoprotestantă este uneori reticentă la acest mod de formulare ce 
apare ca o abdicare la raţiune şi ca o aderare la a folosi evidenţieri 
a unor manifestări mistice, în sens negativ. Nu, lucrurile nu sunt 
aşa. Teologia energiilor necreate explică într-un mod foarte bogat, 
bineînţeles cu particularităţi răsăritene, felul în care Dumnezeu 
este cu Sine, sinele sfânt, sinele nemuritor, sinele determinator a 
tot ceea ce există, etc. şi în acelaşi timp este şi cu creaţia Sa şi în 
creaţia Sa – nefiind niciodată vorba de panteism.  

Din acest motiv îmi permit să afirm că pentru ca Biserica 
să poată fi o valoare dogmatică şi liturgică a Sfintelor Scripturi în 
viaţa şi misiunea ei, trebuie privită şi ca fiind, poate, plenara formă 
de manifestare a lui Dumnezeu în energiile Sale necreate. În 
definitiv, în Biserică Dumnezeu trebuie să fie totul, cu totul şi în 
toate. „În energii, El este, El există, El se arată veşnic. Este un 
mod dumnezeiesc de a fi, la care avem acces primind harul. De 
asemenea, în lumea creată şi pieritoare, prezenţa Luminii necreate 
şi veşnice, omniprezenţa reală a lui Dumnezeu în toate lucrurile 
este mai mult decât prezenţa Sa cauzală – „lumina luminează în 
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întuneric şi întunericul n-a cuprins-o” (Ioan 1,5)”21 Această 
umplere a Bisericii cu Dumnezeu o face invincibilă, o face 
biruitoare peste moarte şi păcat şi o face capabilă de a găzdui 
transcendentul în spaţiu timp.  

Dacă Biserica este privită ca o formă plenară de 
manifestare a energiilor necreate ale lui Dumnezeu, atunci 
evidenţele de credinţă şi viaţă duhovnicească migrează de la 
individ spre persoană şi de la persoană spre comuniune de 
persoane, ceea ce declară că suntem trup şi nu unul oricare, ci 
trupul lui Hristos. Prin Biserică Dumnezeu vine la noi, este cu noi 
şi noi putem fi în El. Această minune face ca El să poată să se 
atingă de noi sfinţindu-ne şi nepângărindu-Se. Biserica a existat în 
Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Mai înainte ca noi să fim 
în 'coapsele' Bisericii, Stăniloae vede Biserica într-un mod 
potenţial, deja, în Hristos. Deja nu cronologic ci ontologic. El 
afirmă că „Biserica aflată virtual în trupul lui Hristos, ia astfel 
fiinţă actual prin iradierea Duhului Sfânt din trupul Său în celelalte 
fiinţe umane, fapt care începe la Rusalii, când Duhul Sfânt 
coboară peste apostoli, făcându-i primele mădulare ale Bisericii , 
primii credincioşi în care se extinde puterea trupului pnevmatizat 
al lui Hristos.”22 Acest „ia astfel fiinţă actual” sugerează că ea a 
fost în Hristos înainte de a fi actualizată fiinţal în şi cu noi. De aici 
putem afirma că expresia Domnului Hristos „pe această piatră” 
poate sugera că „pe o astfel de credinţă, ca piatra, voia Iisus să-Şi 
zidească Biserica”23 adică să şi-o manifeste actual. El a ales să 
exprime ceea ce era în Sine pe ceva statornic. „Aşa stând lucrurile, 

                                                 
21 Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, p. 116 
22 Dumitru  Stăniloae, Teologia dogmatică ortodoxă Vol.2, Pag.130 
23 Ion Bria, Iisus Hristos, Pag. 47.  
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Biserica este mai mult momentul unei dezvăluiri decât momentul 
unei întemeieri. Iisus Hristos dezvăluie Biserica dându-ne-o şi 
chemându-ne în ea. Deci, pentru noi momentul întemeierii 
Bisericii este oferta lui Hristos prin care ne oferă Biserica, Biserică 
ce ne include. Ea exista virtual în Iisus Hristos aşa cum ispăşirea 
păcatelor noastre exista virtual în El înainte de întemeierea 
lumii.”24   

Dacă Dumnezeu a prevăzut prin har puterea ce ne 
mântuieşte, atunci prin Biserică Dumnezeu a prevăzut locul în 
care trebuie să se petreacă acest lucru. Privită ca o energie 
necreată, biserica blochează orice contribuţie umană la ceea ce 
este ea. „Energiile dumnezeieşti, în ele însele, nu sunt raporturi 
între Dumnezeu şi natura creată, ci ele intră în legătură cu ceea ce 
nu este Dumnezeu, ele trag lumea la existenţă prin voinţa lui 
Dumnezeu.”25 Privind Biserica prin această declaraţie cu privire la 
energiile necreate şi socotind-o pe aceasta ca pe o manifestare 
plenară a lucrărilor lui Dumnezeu, Biserica se expune ca fiind 
realitatea prin care lumea este „trasă” de Dumnezeu de la moarte 
la viaţă. 

În concluzie, dacă Biserica o privim ca o sumă de 
manifestare a energiilor necreate ale lui Dumnezeu, ea este plină 
de Dumnezeu nu doar în sens cauzal, ci şi în sens soteriologic. 
Această realitate o face să fie teritoriul lui Dumnezeu într-o lume 
străină de Acesta.  

Privind din perspectivă metafizică acest adevăr, putem 
justifica şi înţelege diferite atitudini ale oamenilor necreştini faţă de 
prezenţa, chiar şi ca refugiu, a credincioşilor în Biserică. 

                                                 
24 Iacob Coman, Theo-Doxa-Logia, p. 277 
25 Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, p. 117  
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„Vrăşmaşul îşi manifesta înverşunarea şi cruzimea până la uşile 
bisericilor, acolo însă furia ucigaşilor se potolea…. Când ajungeau 
în faţa unor asemenea sfinte aşezăminte, unde le era interzis să 
intre, ceea ce, după dreptul războiului, aiurea era îngăduit, toată 
înverşunarea lor de a lovi (şi nimici) se domolea şi jinduirea după 
capturi se curma.”26 Am fi tentaţi să credem că imensitatea şi 
fascinaţia clădirii producea brusc această schimbare; eu aş spune 
că nu. Acolo şi ei, credincioşii erau altceva şi reprezentau altceva, 
exact ceea ce nu era Ioab27 şi nici nu reprezenta, atunci când se 
ţinea de coarnele altarului.  

Biserica are o viaţă adevărată şi o misiune adevărată doar 
dacă este în Hristos. Desigur, ea rămâne a lui Hristos şi în Acesta, 
dacă îşi păstrează identitatea dogmatică faţă de Sfintele Scripturi a 
căror prezenţă şi neschimbare trebuie să fie clară. „Lucrarea lui 
Cristos este temelia Bisericii; El, nu Biserica, reprezintă 
perspectiva prin care trebuie înţeleasă şi judecată istoria.”28  

 
 
 

                                                 
26 Aureliu Augustin, Despre Cetatea lui Dumnezeu, vol I, p. 59 
27 „Vestea aceasta a ajuns până la Ioab, care luase partea lui Adonia, măcar că 
nu luase partea lui Absalom. Şi Ioab a fugit la cortul Domnului, şi s-a apucat 
de coarnele altarului.  Au dat de ştire împăratului Solomon că Ioab a fugit la 
cortul Domnului. Şi Solomon a trimis pe Benaia fiul lui Iehoiada zicându-i: 
"Du-te şi loveşte-l!" Benaia a ajuns la cortul Domnului şi a zis lui Ioab: "Ieşi! 
căci aşa porunceşte împăratul." Dar el a răspuns: "Nu! vreau să mor aici." 
Benaia a spus lucrul acesta împăratului, zicând: "Aşa a vorbit Ioab, şi aşa mi-a 
răspuns." Împăratul a zis lui Benaia: "Fă cum a zis, loveşte-l, şi îngroapă-l; şi ia 
astfel de peste mine şi de peste casa tatălui meu sângele pe care l-a vărsat Ioab 
fără temei.” (1 Împ. 2, 28-31) 
28 James Montgomery Boice, Fundamente ale credinţei creştine, p. 535 
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