
  

Virtutile crestine – darurile 
lui Dumnezeu

Virtutile teologice
morale



  



  

Cunoasterea lui Dumnezeu

• Cea mai inalta cale de cunoastere 
duhovniceasca este calea Sfintilor Parinti,dupa 
cum urmeaza:

• - teologia;
• - asceza;
• - sfanta rugaciune;
• Prin aceasta ravna duhovniceasca Sfintii Parinti 

au ajuns la contemplarea si vederea lui 
Dumnezeu,cu ajutorul harului divin.



  



  

Virtutile teologice

• Credinta – increderea in Dumnezeu;

• Nadejdea – speranta pusa in ajutorul lui 
Dumnezeu;

• Dragostea de Dumnezeu

•                    de aproapele



  

Iubirea – la Sfintii Parinti

• Sfantul Nicodim Aghioritul vorbeste despre cinci feluri de 
iubire:

• Iubirea duhovniceasca,adica iubirea fata de Dumnezeu 
si fata de aproapele,iubirea cea mai inalta si mantuitoare 
de suflet(cf.Matei 22,23 – 40);

• Iubirea fireasca – iubirea tinerilor,a sotilor a copiilor fata 
de parinti a parintilor fata de copii);

• Iubirea din mandrie pentru slava desarta;
• Iubirea din interes pentru beneficii materiale;
• Iubirea trupeasca pentru satisfacerea placerilor trupesti;



  



  

Virtutile morale cardinale

• Smerenia
• Curajul
• Dreptatea
• Bunatatea
• Rabdarea
• Milostenia
• Aceasta scara a virtutilor crestine le gasim in 

cele noua Fericiri din Predica de pe munte 
cf.Sfintei Traditii si Sfintei Scripturi;



  



  

Mantuirea obiectiva

• Mantuitorul Iisus Hristos,Fiul lui 
Dumnezeu,prin faptele Sale mantuitoare,a 
savarsit mantuirea obiectiva,Smerindu-Se 
pe Sine pana la moarte si inca moarte pe 
Cruce,cum zice Sfantul Apostol Pavel.



  

Mantuirea subiectiva

• Omul,coroana creatiei,prin folosirea virtutilor crestine in 
lucrarea faptelor bune ale credintei si prin harul divin 
poate realiza mantuirea subiectiva;

• Harul lui Dumnezeu primit in Sfintele Taine ale Bisericii 
conlucreaza cu faptele bune ale crestinului pentru 
mantuirea subiectiva.

• “Cel ce va rabda pana la sfarsit,acela se va mantui(Matei 
24,13);fara jertfa nimeni nu se poate mantui;

• Sfintii Martiri si Mucenici precum si Cuviosii au adus 
jertfa de sine pentru Dumnezeu , adica jertfa 
mantuitoare.



  



  

Bucuria vietii in Hristos

• Modelul vietii in Hristos il avem la Maica 
Domnului,Nascatoarea de Dumnezeu si la Sfintii 
Parinti care si-au pecetluit viata in faptele 
marturisitoare ale credintei in Dumnezeu;

• Sa traim bucuria vietii in Hristos prin participarea 
la Sfanta Liturghie,sa cinam cu 
Hristos,impartasindu-ne cu Insusi Trupul si 
Scump Sangele Sau pentru mostenirea 
Imparatiei lui Dumnezeu,ca fii ai lui Dumnezeu si 
prieteni cu Hristos Dumnezeu.



  



  



  

Manastirea Patrunsa



  

Maica Domnului,Nascatoarea de Dumnezeu
Mama tuturor crestinilor,”biserica sfintita si rai cuvantator”este 

prima intre Sfinti



  



  

Intrebari

• In ce zile din timpul anului liturgic sunt 
sarbatoriti cei Trei Sfinti Ierarhi 
Capadocieni?

• Ce virtuti crestine au acesti Sfinti?



  

Psalmii lui David – cantari de 
lauda inchinate lui Dumnezeu

• Psalmistul David spune  ca “Dumnezeu a 
cunoscut zidirea noastra;adusu-Si-a aminte ca 
tarana suntem/Omul ca iarba,zilele lui ca floarea 
campului;asa va inflori..”(Psalmul 102).

• Fiecare zi este dar de la Dumnezeu iar noi 
oamenii am primit darul vietii de la Dumnezeu 
Care ne-a facut dupa chipul Sau ca sa ajungem 
la desavarsire,la sfintenie prin credinta,smerenie 
si rugaciune staruitoare si harul lui Dumnezeu.



  

Rugaciunea si faptele bune in viata 
crestinului

• Comuniunea omului cu Dumnezeu si cu 
aproapele se face prin rugaciune;

• Omul este chemat la viata de Dumnezeu pentru 
a ajunge la sfintenie,prin lucrarea virtutilor sadite 
in om ca purtator al chipului lui Dumnezeu.

• Sfintii Parinti spun ca rugaciunea este viata 
sufletului,intrucat prin rugaciune noi intram in 
comuniune cu Dumnezeu si cu semenii nostri.



  



  

Dumnezeu ne cheama la Cina cea 
mare la fiecare Sfanta Liturghie



  

Sfanta Liturghie

• Expresia iubirii lui Dumnezeu fata de oameni,prin Jertfa 
Sa euharistica;

• Dumnezeu bate la usa sufletelor noastre sa-L primim 
prin Sfanta Taina a Impartasaniei;

• In rugaciunea  Sfantului Vasile cel Mare spunem:”Nu 
sunt vrednic,Stapane Doamne,sa intri sub 
acoperamantul sufletului meu,ci de vreme ce Tu,ca un 
Iubitor de oameni,vrei sa locuiesti intru mine,indraznind 
ma apropii.Porunceste-mi,si voi deschide usile pe care 
Tu Insuti le-ai zidit si intra cu iubirea Ta de oameni,pe 
care pururea o ai..”

• Asa sa ne ajute Dumnezeu!
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