
Catehismul anglican

O prezentare generalăa credinţei, numităîn mod obişnuit catehism

Textul de mai jos este luat din Book of Common Prayer, 1979, Biserica
Episcopaliană(SUA), paginile 843-862.

Temele abordate în catehism includ:

 Cu privire la catehism

 Natura umană

 Dumnezeu Tatăl

 Vechiul Legământ

 Cele Zece Porunci

 Păcat şi răscumpărare

 Dumnezeu Fiul

 Noul Legământ

 Crezurile

 Sfântul Duh

 Sfintele Scripturi

 Biserica

 Slujirea

 Rugăciunea şi închinarea

 Sacramentele

 Sfântul botez

 Sfânta euharistie

 Alte rituri sacramentale

 Speranţa creştină
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Cu privire la catehism

Acest catehism este destinat în primul rând folosirii de către preoţii parohi,
diaconi şi cateheţii laici, oferindu-le un plan pentru instruirea credincioşilor.
Este un comentariu asupra crezurilor, dar nu are scopul de a fi o declaraţie
completăa credinţei şi a practicilor creştine; mai curând, este un punct de
plecare pentru cel care predăşi este alcătuit în forma tradiţională, întrebare şi
răspuns, pentru a fi uşor de citat.

În al doilea rând, catehismul este folosit pentru a oferi o expunere sumarăa
învăţăturii Bisericii unui necunoscător curios care pune mâna pe o carte de
rugăciune.

Poate fi folosit şi pentru a constitui un simplu serviciu bisericesc; de vreme ce
informaţiile sunt împărţite pe capitole, este potrivit pentru o folosire selectivă,
iar conducătorul bisericesc poate introduce rugăciuni şi imnuri dupăcum este
nevoie.

Natura umană

Î. Ce suntem noi prin natura noastră?
R. Suntem o parte a creaţiei lui Dumnezeu, creaţi dupăchipul lui Dumnezeu.

Î. Ce înseamnăsăfii creat dupăchipul lui Dumnezeu?
R. Înseamnăcăsuntem liberi săluăm decizii: săiubim, săcreăm, săraţionăm
şi sătrăim în armonie cu creaţia şi cu Dumnezeu.

Î. De ce trăim atunci despărţiţi de Dumnezeu şi fărăarmonie cu creaţia?
R. De la începuturi, fiinţele omeneşti şi-au folosit în mod greşit libertatea şi au
luat decizii greşite.

Î. De ce nu ne folosim libertatea aşa cum ar trebui?
R. Fiindcăne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu şi ne punem în locul lui.

Î. Ce ajutor ne este pregătit?
R. Ajutorul nostru este la Dumnezeu.

Î. Cum ne-a ajutat Dumnezeu mai întâi?
R. Dumnezeu ne-a ajutat, în primul rând, descoperindu-se pe sine şi
descoperind voinţa sa, prin naturăşi de-a lungul istoriei, prin mulţi vizionari şi
sfinţi, mai cu seamăprin profeţii Israelului.

Dumnezeu Tatăl

Î. Ce învăţăm din revelaţia datălui Israel despre Dumnezeu creatorul?
R. Învăţăm căexistăun singur Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, creatorul cerului
şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

Î. Ce înseamnăaceasta?
R. Aceasta înseamnăcăuniversul este bun, căeste lucrarea unui singur
Dumnezeu iubitor care o creează, o susţine şi o conduce.

Î. Ce însemnătate are aceasta în legăturăcu locul nostru în univers?
R. Înseamnăcălumea aparţine creatorului său; şi căsuntem chemaţi săne
bucurăm de ea şi săavem grijăde ea, potrivit scopurilor lui Dumnezeu.
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Î. Ce înseamnăaceasta în legăturăcu viaţa umană?
R. Înseamnăcătoţi oamenii sunt demni de respect şi de cinste, deoarece toţi
sunt creaţi dupăchipul lui Dumnezeu şi toţi pot răspunde iubirii lui Dumnezeu.

Î. Cum ne-a fost datăaceastărevelaţie?
R. Aceasta revelaţie ne-a fost datăprintr-o comunitate creatăprintr-un
legământ cu Dumnezeu.

Vechiul Legământ

Î. Ce se înţelege printr-un legământ cu Dumnezeu?
R. Un legământ este o relaţie iniţiatăde Dumnezeu la care un grup de oameni
răspunde prin credinţă.

Î. Ce este Vechiul Legământ?
R. Vechiul Legământ este cel dat de Dumnezeu poporului evreu.

Î. Ce le-a promis Dumnezeu?
R. Dumnezeu le-a promis căvor fi poporul său care va aduce toate neamurile
lumii la el.

Î. Ce răspuns a cerut Dumnezeu de la poporul ales?
R. Dumnezeu a cerut poporului ales săfie credincios; săiubeascădreptatea, să
fie milostiv şi săumble cu smerenie împreunăcu Dumnezeul lui.

Î. Unde se găseşte acest Vechi Legământ?
R. Legământul cu poporul evreu se găseşte în cărţile pe care le numim Vechiul
Testament.

Î. Unde este arătatăîn modul cel mai limpede voia lui Dumnezeu pentru noi în
Vechiul Testament?
R. Voia lui Dumnezeu pentru noi este arătatăîn modul cel mai limpede în cele
Zece Porunci.

Cele zece porunci

Î. Ce sunt cele zece porunci?
R. Cele zece porunci sunt legile date lui Moise şi poporului lui Israel.

Î. Ce învăţăm din aceste porunci?
R. Învăţăm douălucruri: datoria noastrăfaţăde Dumnezeu şi datoria noastră
faţăde aproapele nostru.

Î. Care este datoria noastrăfaţăde Dumnezeu?
R. Datoria noastrăeste săcredem în Dumnezeu şi săavem încredere în el;

I Să-l iubim pe Dumnezeu, săne supunem luişi să-i aducem şi pe alţii la
cunoaşterea lui;
II Sănu punem nimic în locul lui Dumnezeu;
III Săarătăm lui Dumnezeu respect în gând, în cuvânt şi în faptă;
IV Şi punem deoparte în mod regulat timp pentru închinare, rugăciune şi
pentru studiul orânduirilor lui Dumnezeu.

Î. Care este datoria noastrăfaţăde aproapele nostru?
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R. Datoria noastrăfaţăde aproapele nostru este de a-l iubi aşa cum ne iubim
pe noi înşine şi de a ne purta cu ceilalţi aşa cum dorim ca ei săse poarte cu
noi;

V Săiubim, săcinstim şi săne ajutăm părinţii şi familia; să-i cinstim pe cei
aflaţi în poziţii de autoritate şi săle îndeplinim solicitările justificate;
VI Săarătăm respect pentru viaţa pe care Dumnezeu ne-a dat-o; sălucrăm şi
săne rugăm pentru pace; sănu fim răuvoitori, cu prejudecăţi sau cu urăîn
inimile noastre; şi săfim buni cu toate creaturile lui Dumnezeu;
VII Săne folosim dorinţele trupeşti aşa cum a voit Dumnezeu;
VIII Săfim drepţi şi corecţi în întreprinderile noastre; săurmărim dreptatea,
libertatea şi împlinirea cerinţelor vieţii pentru toţi oamenii; şi săne folosim
talentele şi bogăţiile ca unii care vor da socotealăpentru ele înaintea lui
Dumnezeu;
IX Sărostim adevărul şi sănu-i inducem pe alţii în eroare prin tăcerea
noastră;
X Sărezistăm tentaţiilor invidiei, lăcomiei şi geloziei; săne bucurăm de
darurile şi de talentele altora; şi săne facem datoria din iubire pentru
Dumnezeu, care ne-a chemat ca comuniunea cu el.

Î. Care este scopul celor zece porunci?
R. Cele zece porunci au fost date ca sădefineascărelaţia noastrăcu Dumnezeu
şi cu aproapele nostru.

Î. De vreme ce nu le respectăm în întregime, mai sunt ele de folos?
R. De vreme ce nu le respectăm în întregime, ne vedem şi mai clar păcatul şi
nevoia de mântuire.

Păcat şi răscumpărare

Î. Ce este păcatul?
R. Păcatul este căutarea propriei noastre voinţe în locul voinţei lui Dumnezeu,
alterând astfel relaţia noastrăcu Dumnezeu, cu ceilalţi oameni şi cu întreaga
creaţie.

Î. Cum are păcatul putere asupra noastră?
R. Păcatul are putere asupra noastrădin cauzăcăne pierdem libertatea atunci
când relaţia noastrăcu Dumnezeu este alterată.

Î. Ce este răscumpărarea?
R. Răscumpărarea este lucrarea lui Dumnezeu care ne elibereazăde puterea
răului, a păcatului şi a morţii.

Î. Cum ne-a pregătit Dumnezeu pentru răscumpărare?
R. Dumnezeu i-a trimis pe profeţi săne cheme înapoi la el, săne arate nevoia
de răscumpărare şi săne anunţe venirea lui Mesia.

Î. Ce se înţelege prin Mesia?
R. Mesia este cel trimis de Dumnezeu săne elibereze de puterea păcatului
pentru ca, având ajutorul lui Dumnezeu, săputem trăi în armonie cu
Dumnezeu, cu noi înşine, cu aproapele nostru şi cu întreaga creaţie.

Î. Cine credem noi căeste Mesia?
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R. Mesia sau Cristos este Isus din Nazaret, unicul fiu al lui Dumnezeu.

Dumnezeu Fiul

Î. Ce vrem săspunem prin aceea căIsus este unicul Fiu al lui Dumnezeu?
R. Vrem săspunem căIsus este singura imagine perfectăa Tatălui şi ne arată
natura lui Dumnezeu.

Î. Care este natura lui Dumnezeu revelatăîn Isus?
R. Dumnezeu este iubire.

Î. Ce vrem săspunem prin aceea căIsus a fost zămislit prin puterea Duhului
Sfânt şi căs-a întrupat din Fecioara Maria?
R. Vrem săspunem căprin lucrarea proprie a lui Dumnezeu, Fiul său
dumnezeiesc a primit natura noastrăumanăprin Fecioara Maria, mama sa.

Î. De ce a luat Isus natura noastrăumană?
R. Fiul dumnezeiesc a devenit om pentru ca, prin el, fiinţele omeneşti săpoată
fi adoptate în calitate de copii ai lui Dumnezeu şi săfie făcute moştenitoare ale
împărăţiei lui Dumnezeu.

Î. Care este importanţa deosebităa suferinţei şi a morţii lui Isus?
R. Prin ascultarea sa, chiar pânăla suferinţăşi pânăla moarte, Isus a săvârşit
jertfa pe care noi n-am putut-o săvârşi; prin el, noi suntem eliberaţi de puterea
păcatului şi suntem împăcaţi cu Dumnezeu.

Î. Care este semnificaţia învierii lui Isus?
R. Prin învierea sa, Isus a învins moartea şi a deschis pentru noi calea către
viaţa veşnică.

Î. Ce vrem săspunem prin aceea căel a coborât la cei morţi?
R. Vrem săspunem căel a mers la cei plecaţi din aceastălume şi le-a oferit şi
lor binefacerile răscumpărării.

Î. Ce vrem săspunem prin aceea căs-a urcat la ceruri şi şade de-a dreapta
Tatălui?
R. Vrem săspunem căIsus a luat natura noastrăumanăla ceruri, unde acum
domneşte împreunăcu Tatăl şi unde mijloceşte pentru noi.

Î. Cum putem împărtăşi victoria sa asupra păcatului, asupra suferinţei şi
asupra morţii?
R. Împărtăşim victoria sa atunci când suntem botezaţi în Noul Legământ şi
devenim mădulare vii ale lui Cristos.

Noul Legământ

Î. Ce este Noul Legământ?
R. Noul Legământ este noua relaţie cu Dumnezeu datăde Isus Cristos, Mesia,
apostolilor; iar prin ei tuturor celor care cred în el.

Î. Ce a promis Mesia în Noul Legământ?
R. Cristos a promis săne aducăîn împărăţia lui Dumnezeu şi sădea viaţădin
belşug.

Î. Ce răspuns a cerut Cristos?
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R. Cristos ne-a poruncit săcredem în el şi sărespectăm poruncile lui.

Î. Care sunt poruncile date de Cristos?
R. Cristos ne-a dat Rezumatul Legiişi Porunca cea Nouă.

Î. Ce este Rezumatul Legii?
R. Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toatăinima ta, cu tot sufletul tău
şi cu toatămintea ta. Aceasta este prima şi cea mai importantăporuncă. A
doua, asemenea ei este: Să-l iubeşti pe aproapele ca pe tine însuţi.

Î. Ce este Porunca cea Nouă?
R. Porunca cea Nouăeste săne iubim unii pe alţii aşa cum ne-a iubit Cristos.

Î. Unde putem afla ceea ce cred creştinii despre Cristos?
R. Ceea ce creştinii cred despre Cristos se găseşte în Scripturăşi se află
rezumat în crezuri.

Crezurile

Î. Ce sunt crezurile?
R. Crezurile sunt declaraţii ale credinţelor noastre fundamentale legate de
Dumnezeu.

Î. Câte crezuri foloseşte aceastăBisericăîn închinarea sa?
R. AceastăBisericăfoloseşte douăcrezuri: Crezul Apostolic şi Crezul de la
Niceea.

Î. Ce este Crezul Apostolic?
R. Crezul Apostolic este vechiul crez al botezului; este folosit în închinarea
zilnicăa Bisericii pentru a aminti legământul nostru prin botez.

Î. Ce este Crezul de la Niceea?
R. Crezul de la Niceea este crezul Bisericii universale şi este folosit la
euharistie.

Î. Ce este, atunci, Crezul Athanasian?
R. Crezul Athanasian este un document din vechime care proclamănatura
întrupării şi natura lui Dumnezeu ca SfântăTreime.

Î. Ce este Sfânta Treime?
R. Sfânta Treime este unul Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Duhul Sfânt

Î. Ce este Duhul Sfânt?
R. Duhul Sfânt este cea de-a Treia Persoanăa Sfintei Treimi, Dumnezeu care
se aflăîn lucrare în lume şi în Bisericăîn vremea de acum.

Î. Cum este revelat Duhul Sfânt în Vechiul Legământ?
R. Duhul Sfânt este revelat în Vechiul Legământ ca dătătorul vieţii, cel care a
vorbit prin profeţi.

Î. Cum este Duhul Sfânt revelat în Noul Legământ?
R. Duhul Sfânt este revelat ca Domnul care ne conduce la tot adevărul şi care
ne dăputerea săsporim în asemănarea cu Cristos.
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Î. Cum recunoaştem prezenţa Sfântului Duh în vieţile noastre?
R. Recunoaştem prezenţa Sfântului Duh atunci când îl mărturisim pe Isus
Cristos ca Domn şi când suntem conduşi la iubire şi la armonie cu Dumnezeu,
cu noi înşine, cu aproapele nostru şi cu întreaga creaţie.

Î. Cum recunoaştem adevărurile care vin de la Duhul Sfânt?
R. Recunoaştem adevărurile care vin de la Duhul Sfânt atunci când acestea se
aflăîn concordanţăcu Scripturile.

Sfintele Scripturi

Î. Ce sunt Sfintele Scripturi?
R. Sfintele Scripturi, numite în mod obişnuit Biblia, sunt cărţile Vechiului şi
Noului Testament; alte cărţi, numite Scrieri Apocrife, sunt deseori incluse in
Biblie.

Î. Ce este Vechiul Testament?
R. Vechiul Testament constăîn cărţi scrise de oamenii Vechiului Legământ,
inspiraţi de Duhul Sfânt, pentru a arăta lucrarea lui Dumnezeu în naturăşi în
istorie.

Î. Ce este Noul Testament?
R. Noul Testament constăîn cărţi scrise de oamenii Noului Legământ, pentru a
face cunoscute viaţa şi învăţăturile lui Isus şi pentru a propovădui Vestea Bună
a Împărăţiei pentru toţi oamenii.

Î. Ce sunt Scrierile Apocrife?
R. Scrierile Apocrife sunt o culegere de cărţi suplimentare scrise de oamenii
Vechiului Legământ şi folosite în Biserica creştină.

Î. De ce numim Sfintele Scripturi Cuvântul lui Dumnezeu?
R. Le numim Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu i-a inspirat pe
autorii lor umani şi deoarece Dumnezeu ne vorbeşte încăprin Biblie.

Î. Cum înţelegem sensul Bibliei?
R. Înţelegem sensul Bibliei cu ajutorul Sfântului Duh care îndrumăBiserica în
interpretarea adevăratăa Scripturilor.

Biserica

Î. Ce este Biserica?
R. Biserica este comunitatea Noului Legământ.

Î. Cum este descrisăBiserica în Biblie?
R. Biserica este descrisăca fiind Trupul al cărui Cap este Isus Cristos şi ale
cărui mădulare sunt toate persoanele botezate. Ea este numităPoporul lui
Dumnezeu, Noul Israel, un neam sfânt, o preoţie împărăţească, stâlpul şi
temelia adevărului.

Î. Cum este descrisăBiserica în crezuri?
R. Biserica este descrisăca fiind una, sfântă, catolicăşi apostolică.

Î. De ce este Biserica descrisăca fiind una?
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R. Biserica este una, deoarece este un singur Trup care are un singur Cap,
Domnul nostru Isus Cristos.

Î. De ce este Biserica descrisăca sfântă?
R. Biserica este sfântădeoarece Sfântul Duh sălăşluieşte în ea, îi sfinţeşte pe
membriişi îi îndrumăsăînfăptuiascălucrarea lui Dumnezeu.

Î. De ce este Biserica descrisăca fiind catolică?
R. Biserica este catolicăfiindcăea propovăduieşte credinţa în întregul ei,
tuturor oamenilor, pânăla sfârşitul vremurilor.

Î. De ce este Biserica descrisăca apostolică?
R. Biserica este apostolică, deoarece ea duce mai departe învăţătura şi
comuniunea apostolilor şi este trimisăpentru a continua misiunea lui Cristos
către toţi oamenii.

Î. Care este misiunea Bisericii?
R. Misiunea Bisericii este să-i readucăpe toţi oamenii la unirea cu Dumnezeu şi
unii cu alţii în Cristos.

Î. Cum îşi realizeazăBiserica misiunea?
R. Biserica îşi realizeazămisiunea rugându-se şi închinându-se, propovăduind
Evangheliaşi căutând dreptatea, pacea şi iubirea.

Î. Prin cine îşi înfăptuieşte Biserica misiunea?
R. Biserica îşi înfăptuieşte misiunea prin slujirea tuturor membrilor săi.

Slujirea

Î. Cine sunt slujitorii Bisericii?
R. Slujitorii Bisericii sunt laicii, episcopii, preoţii şi diaconii.

Î. În ce constăslujirea laicilor?
R. Slujirea laicilor constăîn a-l reprezenta pe Cristos şi Biserica sa; a-i fi
mărturie oriunde s-ar afla; a continua lucrarea de reconciliere a lui Cristos în
lume, potrivit darurilor pe care le-au primit; şi în a-şi ocupa locul care li se
cuvine în viaţa, în închinarea şi în conducerea Bisericii.

Î. În ce constăslujirea episcopului?
R. Slujirea episcopului constăîn a-l reprezenta pe Cristos şi Biserica sa, mai cu
seamăîn calitate de apostol, de preot conducător şi de pastor al unei dioceze;
a apăra credinţa, unitatea şi disciplina întregii Biserici; a proclama Cuvântului
lui Dumnezeu; a acţiona în numele lui Cristos pentru reconcilierea lumii şi
pentru zidirea Bisericii; şi în a-i ordina pe alţii care săcontinue slujirea lui
Cristos.

Î. În ce constăslujirea unui preot sau a unui prezbiter?
R. Slujirea preotului constăîn a-l reprezenta pe Cristos şi Biserica sa, mai ales
în calitate de pastor pentru popor; a fi alături de episcop în misiunea de
coordonare a Bisericii; a propovădui Evanghelia; a săvârşi sacramentele; şi în a
binecuvânta şi a oferi iertarea în numele lui Dumnezeu.

Î. În ce constăslujirea unui diacon?



9

R Slujirea diaconului constăîn a-l reprezenta pe Cristos şi Biserica sa, în
special în calitate de slujitor al celor aflaţi în nevoie; şi în a-i asista pe episcopi
şi pe preoţi în propovăduirea Evangheliei şi în săvârşirea sacramentelor.

Î. În ce constădatoria tuturor creştinilor?
R. Datoria tuturor creştinilor constăîn a-l urma pe Cristos; a se aduna
săptămânăde săptămânăpentru închinare comună; şi în a lucra, a se rugaşi a
face dărnicie pentru extinderea împărăţiei lui Dumnezeu.

Rugăciunea şi închinarea

Î. Ce este rugăciunea?
R. Rugăciunea este răspunsul dat lui Dumnezeu, prin gând şi prin fapte, cu sau
fărăcuvinte.

Î. Ce este rugăciunea creştină?
R. Rugăciunea creştinăeste răspunsul lui Dumnezeu Tatăl, prin Isus Cristos, în
puterea Duhului Sfânt.

Î. Ce rugăciune ne-a învăţat Cristos?
R. Domnul nostru ne-a dat exemplul rugăciunii cunoscutăca Rugăciunea
Domnească.

Î. Care sunt principalele tipuri de rugăciune?
R. Principalele tipuri de rugăciune sunt adorarea, lauda, mulţumirea, căinţa,
consacrarea, mijlocirea şi cererea.

Î. Ce este adorarea?
R. Adorarea este înălţarea inimii şi a minţii către Dumnezeu, cerând nimic
altceva decât bucuria prezenţei lui Dumnezeu.

Î. De ce îl lăudăm pe Dumnezeu?
R. Îl lăudăm pe Dumnezeu nu pentru a obţine ceva, ci pentru căfiinţa lui
Dumnezeu atrage laudădin partea noastră.

Î. Pentru ce anume oferim mulţumire?
R. Mulţumirea este oferitălui Dumnezeu pentru toate binecuvântările din
aceastăviaţă, pentru răscumpărarea noastrăşi pentru orice ne apropie de
Dumnezeu.

Î. Ce este căinţa?
R. Prin intermediul căinţei, ne mărturisim păcatele şi face restituţie acolo unde
este posibil, cu intenţia de a ne îndrepta vieţile.

Î. Ce este rugăciunea de consacrare?
R. Rugăciunea de consacrare constăîn oferirea noastră, a vieţilor noastre şi a
muncii noastre, în unire cu Cristos, pentru scopurile lui Dumnezeu.

Î. Ce sunt mijlocirea şi cererea?
R. Mijlocirea înseamnăa aduce înaintea lui Dumnezeu nevoile celorlalţi; prin
rugăciunea de cerere, prezentăm înaintea lui Dumnezeu propriile noastre
nevoi, pentru ca săse facăvoia lui.

Î. Ce este închinarea în comun?
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A. Prin închinarea în comun, ne unim cu alţii pentru a recunoaşte sfinţenia lui
Dumnezeu, pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a ne rugaşi
pentru a celebra sacramentele.

Sacramentele

Î. Ce sunt sacramentele?
R. Sacramentele sunt semnele exterioare şi vizibile ale harului lăuntric şi şi
spiritual, dăruit de Cristos ca mijloc sigur şi neîndoielnic prin care primim acel
har.

Î. Ce este harul?
R. Harul este bunăvoinţa lui Dumnezeu faţăde noi, necâştigatăşi nemeritată;
prin har, Dumnezeu ne iartăpăcatele, ne lumineazăminţile, ne înviorează
inimileşi ne întăreşte voinţa.

Î. Care sunt cele douămari sacramente ale Evangheliei?
R. Cele douămari sacramente date de Cristos Bisericii sale sunt Sfântul Botez
şi Sfânta Euharistie.

Sfântul botez

Î. Ce este sfântul botez?
R. Sfântul botez este sacramentul prin care Dumnezeu ne adoptăîn calitate de
copii ai luişi ne face membri ai Trupului lui Cristos, Biserica, şi moştenitori ai
împărăţiei lui Dumnezeu.

Î. Care este semnul exterior şi vizibil în botez?
R. Semnul exterior şi vizibil în botez este apa, în care persoana este botezată
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Î. Care este harul interior şi spiritual în botez?
R. Harul interior şi spiritual în botez constăîn unirea cu Cristos în moartea şi
învierea sa, în naşterea în familia lui Dumnezeu, Biserica, în iertarea păcatelor
şi într-o viaţănouăîn Duhul Sfânt.

Î. Ce se cere de la noi la botez?
R. Se cere săne lepădăm de Satan, săne căim pentru păcatele noastre şi să-l
acceptăm pe Isus ca Domn şi Mântuitor al nostru.

Î. De ce, atunci, sunt botezaţi pruncii?
R. Pruncii sunt botezaţi pentru a fi părtaşi Legământului, pentru a deveni
mădulare ale lui Cristos şi pentru a fi răscumpăraţi de Dumnezeu.

Î. Cum sunt făcute şi îndeplinite promisiunile pentru prunci?
R. Promisiunile pentru prunci sunt făcute de părinţii şi naşii lor, care
garanteazăcăacei copii vor fi crescuţi în sânul Bisericii, pentru a-l cunoaşte pe
Cristos şi a fi capabili să-l urmeze.

Sfânta euharistie

Î. Ce este sfânta euharistie?
R. Sfânta euharistie este împărtăşania poruncităde Cristos pentru amintirea
permanentăa vieţii, a morţii şi a învierii sale pânăla noua sa venire.
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Î. De ce este euharistia numităsacrificiu?
R. Deoarece euharistia, sacrificiul de laudăşi de mulţumire al Bisericii, este
modul prin care sacrificiul lui Cristos este făcut prezent şi prin care el ne
uneşte cu oferirea propriei sale persoane.

Î. Sub care alte nume este cunoscutăaceastăslujbă?
R. Sfânta euharistie este numităCina Domnului şi Sfânta Împărtăşanie; de
asemenea, este cunoscutăca Liturghia Divină, Mesa şi Jertfa cea mare.

Î. Care sunt semnele exterioare şi vizibile în euharistie?
R. Semnele exterioare şi vizibile în euharistie sunt pâinea şi vinul, dăruite şi
primite dupăporunca lui Cristos.

Î. Care este harul lăuntric şi spiritual oferit în euharistie?
R. Harul lăuntric şi spiritual din Sfânta Împărtăşanie este Trupul şi Sângele lui
Cristos oferite poporului său şi primite prin credinţă.

Î. Care sunt binecuvântările pe care le primim la Cina Domnului?
R. Binecuvântările pe care le primim sunt iertarea păcatelor noastre, întărirea
unirii noastre cu Cristos şi unii cu alţii şi anticiparea ospăţului ceresc care este
hrana noastrăîn viaţa veşnică.

Î. Ce se cere de la noi atunci când venim la euharistie?
R. Se cere săne cercetăm vieţile, săne căim pentru păcatele noastre şi săfim
în iubire şi în milostenie cu toţi oamenii.

Alte rituri sacramentale

Î. Ce alte rituri sacramentale au apărut în Bisericăsub îndrumarea Sfântului
Duh?
R. Alte rituri sacramentale care au apărut în Bisericăinclud confirmarea,
ordinarea, sfânta căsătorie, reconcilierea unui penitent şi miruirea.

Î. În ce fel sunt ele diferite faţăde cele douăsacramente ale Evangheliei?
R. Deşi sunt mijloace ale harului, acestea nu sunt necesare pentru toate
persoanele, aşa cum sunt botezul şi euharistia.

Î. Ce este confirmarea?
R. Confirmarea este ritul prin care ne exprimăm angajarea maturăfaţăde
Cristos şi în care primim putere de la Sfântul Duh prin rugăciune şi prin
punerea mâinilor unui episcop.

Î. Ce se cere de la cei care urmeazăsăfie confirmaţi?
R. De la cei care urmeazăsăfie confirmaţi se cere săfie deja botezaţi, săfie
pregătiţi îndeajuns în credinţa creştină, săse căiascăpentru păcatele lor şi să
fie gata să-şi mărturiseascăcredinţa în Isus Cristos ca Mântuitor şi Domn.

Î. Ce este ordinarea?
R. Ordinarea este ritul prin care Dumnezeu dăautoritate şi harul Sfântului Duh
celor care devin episcopi, preoţi şi diaconi, prin rugăciune şi prin punerea
mâinilor de către episcopi.

Î. Ce este sfânta căsătorie?
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R. Sfânta căsătorie este căsătoria creştinăîn care femeia şi bărbatul intrăîntr-
o uniune pentru întreaga viaţă, în care îşi rostesc jurămintele înaintea lui
Dumnezeu şi înaintea Bisericii şi în care primesc harul şi binecuvântarea de la
Dumnezeu, pentru a-i ajuta să-şi respecte jurămintele.

Î. Ce este reconcilierea unui penitent?
R. Reconcilierea unui penitent sau penitenţa este ritul prin care cei care se
căiesc pentru păcatele lor şi le mărturisesc lui Dumnezeu în prezenţa unui
preot pot primi asigurarea iertării şi harul dezlegării de păcate.

Î. Ce este miruirea celor bolnavi?
R. Miruirea este ritul ungerii cu ulei a celor bolnavi sau punerea mâinilor, prin
care îndurarea lui Dumnezeu este datăpentru vindecarea sufletului, a minţii şi
a trupului.

Î. Este activitatea lui Dumnezeu limitatăla aceste rituri?
R. Dumnezeu nu se limiteazăla aceste rituri; ele sunt modele ale felurilor
nenumărate prin care Dumnezeu foloseşte lucruri materiale pentru a ne ajuta.

Î. În ce mod sunt sacramentele legate de speranţa noastrăcreştină?
R. Sacramentele ne susţin speranţa de acum şi anticipeazăîmplinirea ei
viitoare.

Speranţa creştină

Î. Ce este speranţa creştină?
R. Speranţa creştinăînseamnăsătrăieşti cu încredere în înnoirea şi în
plinătatea vieţii şi săaştepţi venirea lui Cristos în glorie şi realizarea scopului
lui Dumnezeu pentru lume.

Î. Ce înţelegem prin venirea lui Cristos în glorie?
R. Prin venirea lui Cristos în glorie înţelegem căCristos va veni, nu cu
slăbiciune, ci cu putere, şi căva înnoi toate lucrurile.

Î. Ce înţelegem prin rai şi prin iad?
R. Prin rai, înţelegem viaţăveşnicăîn bucuria lui Dumnezeu; prin iad,
înţelegem moartea veşnicăprin respingerea de către noi a lui Dumnezeu.

Î. De ce ne rugăm pentru cei morţi?
R. Ne rugăm pentru ei, deoarece îi păstrăm încăîn iubirea noastrăşi pentru că
avem încrederea că, în prezenţa lui Dumnezeu, cei care au ales să-l slujească
vor creşte în iubirea lui, pânăcând îl vor vedea aşa cum este.

Î. Ce înţelegem prin judecata de apoi?
R. Credem căCristos va veni în slavăşi căîi va judeca pe cei vii şi pe cei morţi.

Î. Ce înţelegem prin învierea trupului?
R. Înţelegem căDumnezeu ne va învia din morţi cu întreaga noastrăfiinţă, ca
săputem trăi cu Cristos în comuniunea sfinţilor.

Î. Ce este comuniunea sfinţilor?
R. Comuniunea sfinţilor este întreaga familie a lui Dumnezeu, cei vii şi cei
morţi, cei pe care îi iubim şi cei pe care i-am rănit, legaţi laolaltăîn Cristos prin
sacrament, rugăciune şi laudă.
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Î. Ce înţelegem prin viaţa veşnică?
R. Prin viaţa veşnică, înţelegem o existenţănouă, în care suntem uniţi cu toţi
oamenii lui Dumnezeu, în bucuria cunoaşteriişi a iubirii depline a lui
Dumnezeu,şi unora faţăde alţii.

Î. Care este, deci, siguranţa noastrăîn calitate de creştini?
R. Siguranţa noastrăîn calitate de creştini este cănimic, nici măcar moartea,
nu ne va despărţi de iubirea lui Dumnezeu care este în Isus Cristos Domnul
nostru.

Amin.

(Traducerea: Amalia Poatcă; Editarea: DănuţMănăstireanu)


