Învăţături ale Bisericii Ortodoxe
Biserica Ortodoxă, de-a lungul veacurilor, a menţinut continuitatea de
credinţă şi dragoste cu comunitatea apostolică ce a fost întemeiată de Hristos şi
susţinută de Sfântul Duh. Biserica Ortodoxă afirmă că a păstrat şi că învaţă credinţa
creştină istorică, lipsită de erori şi interpretări greşite, din vremea Apostolilor.
Ortodoxia susţine că nu este nimic în învăţăturile sale care să fie contrar adevărului
sau care împiedică unirea reală a omului cu Dumnezeu. Impresia de vechime şi de
atemporalitate care adesea caracterizează creştinismul oriental, este o expresie a
dorinţei de a rămâne fidel credinţei creştine autentice.
Ortodoxia susţine faptul că credinţa creştină şi Biserica sunt inseparabile. Este
imposibil să spunem că îl cunoaştem pe Hristos şi că ne împărtăşim din viaţa Sfintei
Treimi şi în acelaşi timp să ne considerăm creştini în afara Bisericii. Biserica este
locul unde credinţa creştină este proclamată şi menţinută. În Biserică omul este
hrănit în credinţă.

REVELAŢIA
Dumnezeu este izvorul credinţei în Biserica Ortodoxă. Ortodoxia mărturiseşte
că Dumnezeu s-a descoperit pe Sine, în mod supranatural în persoana Mântuitorului
Hristos, pe care îl recunoaştem ca Fiu al lui Dumnezeu. Această Revelaţie a lui
Dumnezeu, dragostea şi pronia Lui se descoperă permanent în viaţa Bisericii prin
lucrarea Sfântului Duh.
Credinţa ortodoxă nu porneşte de la speculaţiile religioase ale omului, nici de
la aşa numitele „dovezi” ale existenţei lui Dumnezeu, nici de la o căutare umană a
divinităţii. Izvorul credinţei creştine ortodoxe este descoperirea lui Dumnezeu.
Rugăciunea de dimineaţă a Bisericii ne aminteşte în fiecare zi acest lucru cu
cuvintele: „Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă.”
Natura însăşi a lui Dumnezeu este şi rămâne necunoscută şi imperceptibilă.
Totuşi Dumnezeu Însuşi S-a descoperit omului; iar Biserica L-a experimentat ca
Tată, Fiu şi Duh Sfânt. Învăţătura despre Sf. Treime, centrală în credinţa ortodoxă,
nu este rezultatul unei speculaţii pioase, ci experienţa de netăgăduit a lui Dumnezeu.
Această învăţătură afirmă că Dumnezeu este Unul şi întreit în Persoane.
Cu alte cuvinte, întâlnirea noastră cu Tatăl sau cu Fiul sau cu Duhul Sfânt este
o experienţă a întâlnirii cu Dumnezeu. Deşi Sf. Treime este o taină care nu poate fi
pătrunsă plenar, Ortodoxia crede că putem participa la viaţa Treimii prin viaţa
Bisericii, în special prin participarea la săvârşirea Sf. Euharistii şi a celorlalte Sfinte
Taine, ca şi la celelalte slujbe ale Bisericii.

