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  APOCALIPSA – UNICUL SENS AL VIETII, AL LUMII SI AL ISTORIEI 

Daca lumea a avut un inceput, atunci in logica Celui care a conceput-o trebuia sa existe 

si un scop pentru care a conceput-o. Si desi dupa toate aparentele, tot inceputul are si un 

sfarsit, la scara intregii istorii e totusi absurda ideea ca lumea a fost facuta pentru a 

disparea. Nimeni nu doreste sa faca ceva ce nu ar ramane si, cu-atat mai mult, Creatorul 

n-ar lasa lumea prada pieirii. Istoria isi continua cursul ei implacabil catre o destinatie 

fixata dintru inceput de Creator. In implinirea scopului Sau, Creatorul n-a alcatuit doar o 

aparatura cosmica functionala, cu unelte si masinarii ultrasofisticate pe care sa le 

foloseasca asemenea unor jucarii. Dupa ce Dumnezeu a inzestrat pamantul cu toate 

felurile de fiinte vii si cu un mediu prielnic vietii, Dumnezeu si-a mai dorit, de fapt, niste 

colaboratori care sa fie dupa chipul si asemanarea Lui. De aceea Dumnezeu a inventat 

omul, creatura inzestrata, spre deosebire de celelalte creaturi, cu suflet constient si cu 

libertate de constiinta. Cum primii colaboratori (Adam si Eva) au vrut sa deturneze sensul 

lumii, Creatorul a luat masuri de urgenta. Temporar, Domnul a intrerupt viata omului si 

odata cu viata i-a intrerupt posibilitatea de a face raul la infinit. Pe de alta parte, insusi 

Dumnezeu se face om si dupa ce moare, inviaza cu trup nesupus legilor pamantesti spre 

viata cea vesnica.  
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Astfel, Dumnezeu voieste ca sa pastreze destinatia initiala a lumii, iar pe de alta parte, nu 

vrea sa rupa legatura si nici sa distruga “piratii” creatiei, ci dimpotriva sa-i recupereze si 

sa-i reaseze in calitatea de colaboratori. Cum colaborarea cu o fiinta libera presupune 

respectarea libertatii de actiune, Dumnezeu ingaduie temporar, adica atata timp cat va fi 

lumea, coabitarea binelui si a raului din creatie, fara ca raul sa poata afecta fundamental 

mersul lumii catre implinirea sensului ei. Cand raul se va inmulti intr-atat incat sa domine 

lumea, atunci Bunul si Dreptul Judecator va interveni si va separa pentru totdeauna 

binele de rau. Atunci va fi apocalipsa, adica descoperirea lui Dumnezeu. Apocalipsa nu 

inseamna catastrofa sau distrugere asa cum gresit acest termen, in general, se 

vehiculeaza. Sensul vietii si al lumii este apocalipsa si in Biserica suntem chemati sa 

pregustam tocmai apocalipsa. Atunci va avea loc judecata de apoi prin Iisus Hristos, Fiul 

cel inviat din morti si inaltat de-a dreapta Tatalui. Despre ceea ce va fi atunci nu putem sti 

totul de acum, dar, cu siguranta, stim tot ceea ce avem nevoie pentru a dobandi accesul 

in imparatia lui Dumnezeu. Stim sigur ca intai vom invia cu trup spiritualizat, nesupus 

legilor pamantesti, asemenea Trupului Domnului Iisus dupa invierea Sa din morti. Atunci 

materia va fi dominata de duh, duhul nemaifiind, ca acum, ascuns in materie. Astfel, 

materia induhovnicita va fi conservata si destinata nemuririi. Apoi, Dumnezeu, prin 

judecata Sa finala va separa pentru totdeauna binele de rau si, prin urmare, noi, oamenii, 

vom primi ceea ce fiecare am ales in mod liber si constient in viata pamanteasca. Unii 

vom primi bucuria vesnica, in timp ce altii vom primi osanda vesnica. Pe multi ne intriga 

faptul ca unii vom primi osanda vesnica si ni se pare ca e in incompatibilitate cu iubirea 

nemarginita a lui Dumnezeu. Ce parinte ar vrea sa-si vada fiul chinuindu-se vesnic in 

iad?  Insa iubirea nemarginita a lui Dumnezeu nu trebuie sa anuleze dreptatea absoluta a 

lui Dumnezeu. Starea noastra (de impacare sau neimpacare cu Dumnezeu) se va oglindi 

in relatia nemijlocita cu El de dupa cea de-a doua venire a lui Hristos. Aceeasi prezenta a 

lui Dumnezeu pe unii ne va bucura pentru ca unii vom putea recepta iubirea lui 

Dumnezeu, in timp ce pe altii ne va intrista pentru ca n-o vom putea recepta. Puterea de 

receptivitate va fi data de starea noastra cu care vom trece pragul mortii trupesti. De 

aceea, este absolut nedrept sa-l invinovatim pe Dumnezeu pentru faptul ca unii dintre noi 

alegem de buna voie osanda cea vesnica. Mai mult, auzim si in timpul vietii pamantesti 

cum Biserica ne tot invata, prevenindu-ne ca pacatuind sau indepartandu-ne de 

Dumnezeu fara sa ne pocaim riscam sa pierdem mantuirea. Judecata universala doar 

consfinteste felul in care am vietuit pe pamant, iar din Evanghelia de mai jos intelegem 

ca fiecare putem implini aceste conditii minimale care au legatura cu iubirea aproapelui: 

sa oferim hrana celor flamanzi, sa oferim apa celor insetati, sa primim pe straini, sa 

imbracam pe cel fara haina, sa cercetam pe cel din temnita. p. didel   

“Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea 

pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, 

precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a 

stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, 

moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.  



 

                                                                   -03- 

Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin 

am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în 

temniță am fost și ați venit la Mine. Atunci, drepții Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-

am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut 

străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Și când Te-am văzut bolnav sau în temniță și 

am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă: Întrucât ați 

făcut unuia dintr-acești frați ai Mei prea mici, Mie Mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a 

stânga: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este pregătit diavolului și 

îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și nu Mi-ați dat să 

beau; străin am fost și nu M-ați primit; gol, și nu M-ați îmbrăcat; bolnav și în temniță, și nu M-ați 

cercetat. Atunci vor răspunde și ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, 

sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu Ţi-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: 

Adevărat zic vouă: Întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici Mie nu Mi-ați făcut. Și 

vor merge aceștia la osândă veșnică, iar drepții la viața veșnică.”(Matei XXV, 31-46) 

 Iadul – neputinţa de a-L iubi pe Dumnezeu 
 
“Osândirea unora la chinuri nu e un act al lipsei de iubire a lui 
Dumnezeu, ci constă tocmai în neputinţa lor de a simţi iubirea 
Lui, neputinţă pe care şi-au pricinuit-o prin lipsa de efort a voii 
lor de a răspunde cu fapta iubirii Lui. În judecata finală a lui 
Dumnezeu asupra oamenilor se arată totuşi respectul lui 
Dumnezeu pentru libertatea omului, a cărui iubire a aşteptat-o. 
Chinul iadului, constând în despărţirea de Dumnezeu cel iubitor 
şi iubit, nu poate consta şi într-o ură a Lui. Dar cei din iad nu trăiesc în simţirea iubirii lui 
Dumnezeu, ci mai degrabă într-o recunoaştere teoretică a faptului că El e iubitor şi merită 
să fie iubit, dar nu-L poţi iubi. Neputinţa de a-L iubi în mod real şi recunoaşterea că El ar 
merita să fie iubit şi că El e iubitor se unesc în mod paradoxal. 
Neputinţa de a-L iubi pe Dumnezeu e cu atât mai chinuitoare cu cât e recunoscut mai 
demn de iubire. Iar osândirea unora la chinuri nu e un act al lipsei de iubire a lui 
Dumnezeu, ci constă tocmai în neputinţa lor de a simţi iubirea Lui, neputinţă pe care     
şi-au pricinuit-o prin lipsa de efort a voii lor de a răspunde cu fapta iubirii Lui. În judecata 
finală a lui Dumnezeu asupra oamenilor se arată totuşi respectul lui Dumnezeu 
pentru libertatea omului, a cărui iubire a aşteptat-o. Nu Dumnezeu pedepseşte pe oameni 
pentru că L-au jignit, ci se pedepsesc ei înşişi, făcându-se neputincioşi de a-L iubi. 
Dar se pune întrebarea: cum Se împacă atunci Dumnezeu cu suferinţa lor? Dumnezeu 
acceptă această stare a lor, pentru că respectă libertatea lor. Avem aici marea taină a 
libertăţii omului unită la unii de la o vreme cu neputinţa lor. Omul adevărat se revelează 
prin tărie şi Dumnezeu îl vrea tare.” 
 

(Părintele Dumitru Stăniloae, nota 39 la Sfântul Maxim Mărturisitorul, Scrieri, partea a 
doua, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 
1990, p. 25) 



                                                                  -04- 

 

    Diferențe între Viața Umană și Viața Animală 
 
                                                                                                        

Biblia face  diferență clară între om și 

animal – dar evoluționismul nu.   

                                

Evoluționismul: Omul ar fi descins 

direct din regnul animal prin aceleași 

metode ale acelorași procese care au 

implicat aceiași factori evolutivi care 

au dus la evoluția animalelor. Din 

acest motiv, diferențele dintre om și 

animal nu sunt văzute ca fiind fundamentale, ci doar o diferență în grad. Omul doar s-a 

dezvoltat la un nivel mai înalt. Carsten Bresch descrie această viziune în definția lui cu 

privire la evoluție: “Evoluția este definită ca dezvoltarea tuturor lucrurilor din toate 

sferele lumii noastre – inclusiv descinderea omului din strămoșii maimuțe.”                                                                                  

Așa zisele dovezi ale evoluției bazate pe aceleași origini accentuează ideea descinderii 

din strămoși comuni.   

 
Obiecții Științifice: Chiar și pe planul pur biologic, între om și animal este o prăpastie 
întinsă, de netrecut, așa cum este ilustrat de următoarele patru considerații: 

1.Creierul uman posedă calități care nu au un corespondent în lumea animală. Una dintre 
consecințe este dată de capacitățile mentale explicite ale omului.  
                                                                                                                                                        
2. Omul posedă facultatea vorbirii, și comunicarea sa creativă prin intermediul sistemului 
său vocal este complet diferită de cea a animalelor. El are abilitatea unică de a fi atent la 
diferite aspecte, atunci când dorește el; el are un spectru incredibil de larg de interese și 
observare, deoarece poate evalua, în spațiu și timp, obiectele îndepărtate; el poate să 
facă abstracții și să îsi folosească sistemul de semne în scopuri metalingvistice. 
 
3. Doar omul este complet biped; el poate merge drept datorită structurii speciale a 
coloanei. Astfel, mâinile noastre nu sunt necesare deplasării și sunt disponibile pentru 
alte utilizări.  

                                                                                                                                                       
4. Doar omul este capabil să exprime emoții (ex. bucurie,tristețe, speranță, râs, 
timiditate). Unele animale par să aibă aceleași abilități, dar nu pot fi comparate cu 
emoțiile umane. 

 
 

https://facerealumii.ro/viata-umana-viata-animala/
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Biblia 
 
 Biblia distinge clar între om și animal: 
1. În ziua a șasea Adam a fost creat “după chipul lui Dumnezeu” și destul de separat 

față de animalele terestre, printr-un act de creație eminamente distinct. Cuvântul 
ebraic bara (a crea) este folosit de trei ori în Facerea 1:27 pentru a accentua acest act 
al creației. 

2. Doar omul a primit răsuflarea lui Dumnezeu. În acest fel, el are un suflet dat (Eccles 
12:7, 1Tes. 5:23) pentru a transcende lumea animalelor. 

3. Doar când Adam a fost creat, Dumnezeu și-a “folosit mâinile”: “Atunci luând Domnul 
Dumnezeu țărână din pământ a făcut [ebraicul yatsar] pe om și a suflat în fața lui 
suflare de viață” (Facerea 2:7). În vechiul Testament, cuvântul ebraic yatsar este 
folosit pentru a descrie acțiunile unui olar care își formează vasele cu talent și 
imaginație. În același mod, Dumnezeu a folosit materie pământească pentru părțile 
fizice ale lui Adam. 

4. Doar omul poate efectiv comunica cu Dumnezeu. Doar el posedă darul vorbirii și al 
rugăciunii prin intermediul cărora el își poate exprima toate gândurile înaintea 
Creatorului său. Omul a fost creat pentru a fi lângă și aproape de Dumnezeu. El este 
dependent de comuniunea cu Dumnezeu. 

5. Doar omul are o voință liberă și posedă facultatea gândului creativ. Conform 
Psalmului 8:5, omul a fost “micșorat cu puțin față de îngeri”. Persoanele umane 
posedă daruri precum personalități liber-dezvoltate, inventivitate și capacitatea 
dezvoltării culturale (scrisul, muzica, conștiința istorică). 

6. Chiar și diferența de trupuri este menționată în Biblie : “Nu toate trupurile sunt 
acelaşi trup, ci unul este trupul oamenilor şi altul este trupul dobitoacelor şi altul este 
trupul păsărilor şi altul este trupul peştilor.” (1 Cor, 15:39). Această descoperire are 
consecințe în biologia moleculară: Proteinele constituie parte majoritară a corpului. 
Corpul uman conține cincizeci de mii de tipuri de proteine diferite, fiecare îndeplinind 
funcțiile sale specifice. Ele au secvențe diferite de aminoacizi. Toate organismele au 
anumiți animoacizi în aceleași poziții în lanțul polipeptidic, și ele servesc la stabilirea 
și prezervarea funcțiilor caracteristice ale proteinei specifice. În contrast cu această 
poziționare precisă, există alte poziții unde aminoacizii diferă clar de la un tip de altul. 

7. Doar despre om se spune că el nu doar a fost creat “de Dumnezeu”, ci și “pentru El” 
(Col 1:16). Acest scop înalt este atribuit doar omului. Animalele sunt, de asemenea, 
creaturi ale lui Dumnezeu, dar ele nu au primit chemarea de a deveni copii ai lui 
Dumnezeu (Ioan 1:12). 

8. Spre deosebire de animale, omul este o ființă eternă; aceasta înseamnă că existența 
lui nu se termină niciodată, chiar și după moartea trupului (Luca 16:19-31). Un trup 
nepieritor va învia dintr-unul pieritor. (1Cor 15:42). 

Autori: Dr. Werner Gitt  
Sursa: AnswersinGenesis.org | Differences Between Human Life and Animal Life 
Traducător: Roxana Melinte, sursa: www.facerealumii.ro 
 

https://answersingenesis.org/bios/werner-gitt/
https://answersingenesis.org/are-humans-animals/44-differences-between-human-life-and-animal-life-ob16/
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PROGRAM  

 
Duminica, 03 martie 2019, ora 11 a.m. -SFANTA LITURGHIE (Dreapta Judecata)  

- Pomeniri de morti 
Duminica, 10 martie 2019, ora 11 a.m. -SFANTA LITURGHIE (Izgonirea lui Adam     
                                                                          din rai) 
Duminica, 17 martie 2019, ora 11 a.m.-SFANTA LITURGHIE(Duminica Ortodoxiei)   
 
Duminica, 24 martie 2019, ora 11 a.m.-SFANTA LITURGHIE(Sf. Grigorie Palama)                                

 
                    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Osuarul de la Muntele Athos 
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