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Religia este legată de existenţa şi permanenta încercare a omului de a-l 
cunoaşte pe Dumnezeu şi de aceea nu se prezintă ca o ştiinţă în înţelesul 
curent al cuvântului, ci mai mult ca un fenomen spiritual pur şi universal, 
care nu se poate mărturisi decât prin trăire şi viaţă religioasă. Nu a existat şi 
nu există popor care să nu mărturisească o credinţă religioasă, cel mai 
important mijloc de modelare spirituală. Mari pedagogi şi educatori au 
considerat Religia drept instrumentul cel mai eficace de educaţie al lumii. 

Credinţa creştină a devenit izvorul creaţiei spirituale a poporului 
nostru. Biserica şi societatea au stat într-o legătura fiinţială. Criza uneia 
dintre acestea a afectat viaţa celeilalte. De aceea, în societatea românească 
Biserica a fost chemată permanent să-şi spună cuvântul, să răspundă unor 
provocări. În societatea românească contemporană, bulversată de nume-
roase transformări şi în căutarea echilibrului şi armoniei, Biserica are un rol 
esenţial în păstrarea şi perpetuarea tradiţiei spirituale, a tezaurului sufletului 
nostru. În acest ansamblu, profesorul de Religie şi elevul au un rol deosebit, 
dar şi responsabilitate specială. Prin activitatea specifică fiecăruia, ei au 
datoria de a perpetua şi aprofunda trăirea spirituală care să călăuzească 
lumea noastră spre adevărata libertate, trăirea în Dumnezeu. 

Introducerea Religiei în învăţământul românesc a refăcut legătura cu 
învăţământul românesc din perioada interbelică, atunci când predarea 
Religiei în şcolile de stat era un lucru esenţial şi normal. Regimul comunist 
a desfiinţat acest învăţământ pentru ca în locul Religiei să oblige sistemul 
educaţional românesc să asimileze diferite „ştiinţe atee, materialist-
dialectice”. Acum învăţământul românesc aduce o contribuţie însemnată la 
educarea şi formarea tinerilor. Ora de religie a fost uşor acceptată de tineri. 
Aceştia au simţit astfel o schimbare majoră a felului de înţelegere a lumii, de 
manifestare liberă, lipsită de ipocrizie. 
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În cadrul ariei curriculare Om şi societate, Religia intră într-o relaţie 
firească cu celelalte discipline socio-umane, reuşind să ordoneze toate 
cunoştinţele din perspectiva valorilor şi moralei creştine. 

Studierea Religiei în şcolile de stat aduce elementul de echilibru în 
viaţa tot mai dinamică a tinerilor de astăzi. 

Pentru studierea Religiei, atât profesorii cât şi elevii au simţit nevoia 
unei informări tot mai temeinice, fiind necesară folosirea unor materiale 
didactice variate şi moderne. 

Abordarea interdisciplinară a Religiei a devenit, de asemenea, o dimen-
siune esenţială în procesul educaţional. 

Această lucrare încearcă să acopere un gol tot mai resimţit de elevi în 
înţelegerea Religiei. Explicarea termenilor religioşi întâlniţi în manualele de 
Religie este deosebit de importantă pentru înţelegerea şi însuşirea corectă a 
cunoştinţelor. 

Lucrarea nu are pretenţia unei abordări ample, ci se doreşte un început 
pentru alte abordări, care să dezvolte şi să aprofundeze acest demers. 

Autorul acestei lucrări are nădejdea că a oferit tinerilor un instrument 
didactic necesar şi important, care să uşureze şi să facă mai plăcută 
studierea Religiei. 

 
Autorul 
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AARON – Fratele lui Moise, părintele preoţiei Vechiului Testament, primul 
arhiereu instituit şi sfinţit cu Mir, după porunca lui Dumnezeu. În 
vremea în care Moise era pe muntele Sinai pentru a primi poruncile 
Legii, Aaron le-a îngăduit evreilor sa facă un idol, Viţelul de aur, pe 
care l-au numit dumnezeu, pentru a-i călăuzi. 

ABADDON – Numele evreiesc al lui Apollion din greacă, împăratul fiinţelor 
sub formă de scorpie, care îi chinuieşte pe oameni în iad. Adâncul 
peste care împărăţeşte el este iadul, întunericul. 

ABATE – Titlu care se dă superiorului unei abaţii, unei mănăstiri, stareţ, 
egumen; titlu onorific acordat unor preoţi catolici. Persoana care 
poartă acest titlu. 

ABAŢIE – Mănăstire catolică cu statut special, condusă de un abate şi 
depinzând direct de un episcop sau de papă. 

ABEL – Cel de al doilea fiu al lui Adam şi al Evei, care a fost ucis de către 
fratele său, Cain. Sângele lui a fost jertfa care a prefigurat sângele jertfei 
lui Iisus Hristos. 

ABJURARE – Lepădarea de o credinţă religioasă, renegarea în mod public a 
unei păreri, a unei doctrine etc. 

ABLUŢIUNE – Spălare rituală pe corp sau pe o parte a corpului, prescrisă 
de unele religii în vederea purificării. 

ABREVIATOR – Funcţionar la cancelaria papală, care rezumă sau prelu-
crează o scriere. 

ABSIDĂ – Nişă semicirculară sau poligonală care închide nava centrală a 
unei bazilici romane. În bisericile creştine absida este încăperea care 
este destinată altarului. 
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ABSIDIOLĂ – Absida laterală la unele bazilici romane. În bisericile creştine, 

absidiola este absida mică, lângă altar. 

ABSTINENŢĂ – Renunţarea de bunăvoie la anumite fapte, băuturi, mâncăruri. 
Abstinenţa este totală şi permanentă când se renunţă pentru că acestea 
sunt dăunătoare sau sunt interzise prin Lege. Abstinenţa este limitată 
când se renunţă pentru ca omul să fie mai plăcut lui Dumnezeu. 
Hristos şi-a început lucrarea printr-un post de 40 de zile (Matei 4-2). 
Abţinerea voluntară are o valoare simbolică. Creştinii dovedesc astfel 
că rugăciunea şi slujirea sunt mai importante pentru ei decât lucrurile 
de la care se abţin. 

ACATIST – Imn de mulţumire închinat Sfintei Treimi, Sfintei Cruci şi unora 
dintre sfinţi. Cel mai cunoscut imn este cel închinat Maicii Domnului, 
apărătoarea Constantinopolului. Se cântă, îndeosebi, în denia de 
vineri, care precedă Duminica a cincea din Postul Paştilor şi la 
Sărbătoarea Bunei Vestiri. Tot acatist se numeşte lista de nume pentru 
care se solicită preotul să se roage. 

ACOLIT – Slujitor de rang inferior din clerul catolic, cu atribuţii legate de 
cult. El păstra veşmintele bisericeşti, purta vasele sfinte, ducea bol-
navilor Sfânta Euharistie, îngrija candelele, aprindea lumânările etc. 
Acolyţii aveau un rol important în slujbele solemne săvârşite de către 
papi. Din acest motiv, ordinul lor a cunoscut o mare importanţă 
îndeosebi la Roma, unde, începând din secolul al VI-lea, au preluat 
funcţiile cântăreţilor şi pe ale exorciştilor.  

ACOPERĂMINTE – Văluri mici, pătrate, formate din materiale din care se 
confecţionează veşmintele preoţeşti. Sunt folosite pentru acoperirea 
vaselor liturgice. În cultul ortodox există trei acoperăminte: unul pentru 
disc, altul pentru potir şi unul mai mare, numit aér, cu care se acoperă 
ambele vase sfinte (discul şi potirul). Acoperămintele se mai numesc şi 
pocroveţe. 

ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI – Este una dintre sărbătorile aflate 
în afara sărbătorilor principale ale Sfintei Fecioare. Se prăznuieşte la 1 
octombrie. Aminteşte de o minune întâmplată în Biserica Maicii 
Domnului în Constantinopol, pe timpul împăratului Leon Înţeleptul 
(886-911). Atunci s-a arătat în toată măreţia ei cerească Sfânta Fecioară. 

ADAM – Este omul pe care l-a creat Dumnezeu, prima făptură umană pe 
pământ şi din coasta căruia a creat-o pe Eva. Prin neascultare, el şi 
femeia lui au adus păcatul în lume, păcat transmis tuturor oamenilor. 
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Dumnezeu l-a creat pe Adam după chipul fiinţei Sale. Împreună cu 
Eva, Adam formează prima pereche de naturi umane. Trupurile celor 
doi au fost întocmite de Dumnezeu din ţărâna pământului. Apostolul 
Pavel (Ef. 4–22–25; Col.3–9,10) afirmă că facerea lui Adam după 
chipul lui Dumnezeu constă în cunoştinţa, în neprihănire şi în 
adevărata sfinţenie. Omului i-a fost conferită autoritatea asupra 
animalelor inferioare, a fost îndrumat să fie fecund, să populeze 
pământul şi să-l supună. Aşezat împreună cu Eva în Grădina Edenului, 
lui Adam i-a fost impusă o poruncă referitoare la viaţa şi moartea sa. 
După încălcarea poruncii cei doi au fost alungaţi din Grădina Edenului. 
Mai târziu au avut trei copii: Cain, Abel, Set. 
Apostolul Pavel (Rom. 5–12–21; I Cor. 15–22, 45, 47) stabileşte o 
paralelă între Adam şi Hristos numindu-l pe Mântuitor al doilea Adam 
şi omul al doilea. 

ADAMIT – Membru al unei secte gnostice de la începutul creştinismului. 
Aceştia umblau în pielea goală, considerând că au câştigat puritatea 
originară. 

ADORARE – Slăvire, venerare, închinare, atitudine religioasă însoţită de 
ritual şi gesturi prin care se exprimă supunerea totală faţă de 
Dumnezeu: Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I 
slujeşti. (Matei 4, 10;  10, 12;  Luca 4, 8;  Fapte 7,7). Creştinii nu aduc 
sacrificii idolilor păgâni. Ei au refuzat şi caracterul idolatric al cultului 
zeilor. Adorarea se cuvine persoanelor Sfintei Treimi. Ea se mai cuvine 
Maicii Domnului în calitate de Născătoare-de-Dumnezeu. Se mai 
bucură de adorare îngerii şi sfinţii, prin asocierea lor cu persoana lui 
Hristos. Pâinea şi vinul euharistic se bucură, de asemenea, de gesturi 
de pietate şi reverenţă. 

ADORMIREA MAICII DOMNULUI – Sărbătoare în amintirea zilei în care 
Sfânta Fecioară a adormit în Domnul. Se mai numeşte şi Sfânta Maria 
Mare şi se celebrează la data de 15 august a fiecărui an. 

ADULTER – Păcatul desfrânării omului căsătorit, gândit sau săvârşit;  
preacurvia. Adulterul împiedică intrarea în împărăţia lui Dumnezeu 
pentru că rupe şi întinează Taina Căsătoriei. Numai Taina Pocăinţei 
poate duce la iertare. Adulterul este interzis prin porunca a şaptea. 
Iniţial interdicţia viza femeia logodită sau măritată. Bărbatul putea să 
aibă mai multe neveste. Dacă bărbatul întreţinea relaţii sexuale cu o 
fată nelogodită, era obligat s-o ia de nevastă, fără a mai putea s-o 
izgonească ulterior. În caz de adulter cei doi vinovaţi erau pedepsiţi la 
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moarte prin lapidare. Dacă un bărbat o bănuia de adulter pe soţie, 
aceasta era dusă înaintea preotului. Supusă unei probe, era pusă să 
jure că a rămas credincioasă bărbatului ei. În cazul în care jura strâmb, 
Dumnezeu aducea la îndeplinire blestemul adresat de preot. 
Iisus Hristos revine la ordinea instituită de Dumnezeu: un bărbat şi o 
femeie – un singur trup. El a aplicat şi bărbatului interdicţia care o viza 
pe femeia sa sub Vechiul Legământ.  

ADVENTISM – Numele unui cult religios practicat de o Confesiune creştină, 
care predică cea de „a doua venire” a lui Hristos, pe baza unor calcule. 

ADVENTIST – Care aparţine adventismului, referitor la adventism; adept al 
adventismului. 

ADVON – Tinda dinăuntru a unei biserici creştine. 

AFIEROSIRE – Închinarea prin sfinţirea Domnului a prescurilor aduse de 
credincioşi. Darurile aduse de credincioşi sunt recunoştinţa faţă de 
Dumnezeu şi cererea către El. Preotul taie doar o bucată dintr-o 
prescură pe care o aşază apoi pe Sfânta Masă în altar.  

AFURISENIE – Vezi anatemă. 

AGAPE – În biserica primară, agape se numea masa luată în comun, în 
cursul căreia se celebra Sfânta Cină. Datorită corupţiei, datorită 
accentului tot mai pregnant pus pe ceremonii, caracterul agapelor s-a 
schimbat. De aceea Conciliul din Laodiceea şi cel din Cartagina (397) 
au interzis practicarea meselor de dragoste în biserici. Acelaşi lucru  
l-au făcut şi sinoadele de la Orleans (541), Chêne (692) şi Aix-la-
Chapelle (816). Ele s-au mai menţinut totuşi în Biserica Romană şi în 
Biserica de Constantinopol pentru că erau socotite sărbători de caritate. 

AGAREAN – Păgân, turc sau tătar;  mahomedan. 

AGHIAZMATAR – 1. Vas liturgic din metal în care se ţine aghiazma;  
2. Clădire vecină cu biserica, destinată sfinţirii aghiazmei;  3. Carte 
care cuprinde rugăciunile care se rostesc în timpul slujbei aghiazmei şi 
în alte împrejurări. 

AZIMA MARE – Se mai numeşte şi Sfinţirea cea mare a apei. Este slujba 
săvârşită în ziua Bobotezei în amintirea botezului lui Iisus Hristos în 
apa Iordanului, când s-a arătat Sfânta Treime. Sfinţirea aghiazmei se 
face invocând puterea Sfântului Duh care a fost la botezul din apa 
Ierusalimului în chip de porumbel. Aghiazma se ia pentru sănătate, 
pentru tămăduirea bolilor, pentru sfinţirea locaşurilor de cult, a vaselor 
bisericeşti, a veşmintelor liturgice, a locuinţelor etc. 
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AGHIOS – Numele cântării liturgice care începe cu cuvintele aghios-aghios 
(sfinte-sfinte). 

AGNEŢ – Partea ce se scoate din prescure pentru săvârşirea Sfintei Euharistii, 
miel (greacă). 

AJUN – Zi sau perioadă de timp care precedă un eveniment religios;  faptul 
de a ajuna;  post (negru);  zi în care se posteşte. 

ALĂUTĂ – Instrument muzical asemănător cobzei, întrebuinţat la templu ca 
instrument de cult. Despre ea se aminteşte şi în Psalmi. 

ALBICENZI – Adepţi ai unei secte rigoriste şi antiecleziastice, care a avut 
centrul în Franţa, în oraşul Albi, reprimată de papalitate la sfârşitul 
secolului al XII-lea şi începutul secolului al XIII-lea. 

ALELUIA – Exclamaţie care apare ca un refren de laudă în cântările 
bisericeşti, expresie liturgică de bucurie şi de slăvire a lui Dumnezeu, 
întâlnită îndeosebi în Psalmi şi în cântările bisericeşti;  lăudaţi sau 
slăviţi pe Dumnezeu. Aleluia se cântă după citirea Evangheliei la 
Sfânta Liturghie, la sfârşitul Imnului Heruvimilor. 

ALTAR – Parte a bisericii, despărţită de naos prin catapeteasmă, în care se 
oficiază Liturghia în biserica creştină. În Antichitate altarul era o ridicătură 
de piatră, pământ sau lemn pe care se aduceau jertfe zeilor. El era sfinţit 
prin rugăciunile preoţilor şi prin ungerea cu Sfântul Mir. Se stropea cu apă 
sfinţită şi cu sângele animalelor jertfite. Altarul mai era numit şi Masa 
Domnului. Arhitectonic vorbind, zidul de răsărit, de obicei, este rotund 
(semicircular) în interior şi rotund ori poligonal în exterior. 

Bisericile ortodoxe, urmând tradiţia şi învăţătura Sfinţilor părinţi, 
păstrează construcţia cu un singur altar. 

În Evul Mediu au apărut bisericile cu mai multe altare. Bisericile 
catolice din Apus au mai multe altare aşezate în firide de-a lungul 
pereţilor interiori. Biserica Sfântul Petru din Roma are 25 de altare. 

În mijlocul altarului se află Sfânta Masă pe care se săvârşeşte jertfa 
Sfântă a Legii Noi. 

AMBROZIE –  (în mitologia greacă) Hrana aromată a zeilor, despre care sei 
credea că dă nemurire şi tinereţe veşnică. 

AMIN – Adevărat! aşa să fie! (În textele religioase sau în practica bisericii 
creştine, folosit ca formulă de încheiere). Era folosit adesea de Domnul 
Iisus Hristos pentru a întări cele afirmate: În adevăr, toate făgăduinţele 
lui Dumnezeu sunt date în El;  de aceea şi amin, pe care-l spunem noi 
prin El, este spre slava lui Dumnezeu (II Cor.1,20). 


