
Calea  spre  Dumnezeu 

„Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus 
Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan XVII, 3) 

 Existenta Lui Dumnezeu constituie fundamentul fiecarei religii, ce se desfasoara intre doua 
persoane, una obiectiva, adica Dumnezeu si alta subiectiva, adica omul. Ortodoxia este calea 
spre Dumnezeu, calea adevarului crestin, a credintei si a vietii sfinte. Noi ne numim crestini 
ortodocsi, fiindca mergem pe calea aratata de Mantuitorul Hristos, de  Sfintii Apostoli, pe calea 
bisericii, intemeiata de ei.  

     Intreaga creatie, de la fapturile cele mai mici, pana la cele mai mari, de la inceputul lumii 
pana astazi, marturisesc intelepciunea, bunatatea, prezenta si puterea Creatorului in tot ceea ce 
exista. Despre existenta Lui Dumnezeu, ii vorbeste crestinului atat mintea, cat si Insusi Cuvantul 
Lui Dumnezeu revelat, cuprins in Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie.  

  Il vedem pe Dumnezeu pe calea naturala (catafatica ) prin lucrarea mainilor Sale, a lucrurilor 
inconjuratoare si vedem atotintelepciunea si atotstiinta, marturisind :,,Mare esti Doamne si 
minunate sunt fapturile Tale si nici un cuvant nu este de ajuns spre lauda maririi Tale’’, sau cum 
spune psalmistul :,, Cerurile spun marirea Lui Dumnezeu si facerea mainilor Lui o vesteste taria" 
(Psalm 18, 1). Dar nu este suficient pentru desavarsire, caci Mantuitorul spune:,, Nu oricine-Mi 
zice, Doamne, Doamne, va intra in imparatia cerurilor, ci cel ce va face voia Tatalui Meu, Celui 
din ceruri (Matei VII,21).  

  Il vedem si il simtim pe Dumnezeu pe calea supranaturala (apofatica), o cale ce tine de 
implinirile sufletesti, de progresul spiritual si moral, de felul cum te apropii de asemanarea cu 
Dumnezeu. Dar cea mai mare cunoastere este prin adevarata traire. Aici ne ajuta rugaciunea, 
credinta si faptele bune. 
   Cu aceste trei cai, au umblat toti sfintii si au ajuns la cea mai inalta treapta de unire cu 
Dumnezeu. Rugaciunea este semnul credintei.  Dintre acestea, ,,nimic nu lipeste pe om de 
Dumnezeu, mai mult ca rugaciunea"(Sfintii Parinti). La intrebarea apostolilor :,,Doamne invata-
ne sa ne rugam’’, Domnul Hristos i-a invatat rugaciunea ,,Tatal nostru’’, ce cuprinde esenta 
intregii invataturi si ale tuturor raporturilor dintre om si Dumneaeu. Ne invata iubirea, bunatatea, 
iertarea, atribute care apartin Lui Dumnezeu. 
  Duhul Sfant s-a pogorat peste Apostoli, cand acestia erau la rugaciune (Fapte 4, 31). Faptele 
bune completeaza rugaciunea si asa implinim cuvintele Sf.Pavel care spune :,, credinta fara fapte 
este moarta ‘’(Iacob 2, 26). 
  Daca ne intrebam :cum sa-L primim pe Dumnezeu? Sfanta invatatura crestina ne raspunde prin 
faptul ca noi déjà il primim pe Dumnezeu prin baia botezului, dar ramane  in noi, atat cat il 
pastram. Dumnezeu intreit in persoane, adica Tatal, Fiul si Duhul Sfant, este chipul dupa care a 
fost creat omul. Aceasta inseamna comuniune si dragoste. La aceste insusiri sufletesti suntem 
chemati si noi, dupa cum spune si Sfantul Pavel :,,De as grai in limbile oamenilor si ale ingerilor 
dar dragoste nu am, facutu-m-am arama rasunatoare si chimval rasunator’’(Corinteni XII). 
  Dumnezeu, prin Duhul Sfant se ingrijeste de toate sufletele curate si bune, de cei care vin cu 
credinta la Biserica, de cei care isi pleaca genunchii si inimile la rugaciune, pentru a primi 
binecuvantarea cereasca.  



  ,,Trupul Lui Hristos’’care este biserica, actualizeaza viata de comuniune cu Dumnezeu, ne 
cheama sa fim prezenti la sfintenie, la o viata noua, viata in Hristos, unde lucreaza Duhul Sfant, 
care ne lumineaza si calauzeste spre Imparatia cea vesnica. 
 Ne numim crestini prin faptele noastre, nu numai ca am fost botezati.  Acest,, templu al Duhului 
Sfant’’ pe care il purtam, sa pastreze sfintenia, dragostea de Dumnezeu si de semeni. Sa ne 
rugam, ca niciodata sa nu incetam a fi templu al Lui Dumnezeu si ca Duhul Sfant sa nu se 
departeze de la noi, ci sa ramana pentru intarire, sfintenie si mantuire :,, Aşa să lumineze lumina 
voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl 
vostru Cel din ceruri’’(Matei V,16).    
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